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ముందుమాట 

ఎన్నో ఏళ్లుగా అనుకొంటున్న (పపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగనున్న 

పర్వ సమయం ఆసన్నమవుతున్నది. (ప్రపంచంలోని తెలుగువారి |పతినిధు 

లందరిని ఒకచోట సమీకరించవలెనని “పెద్దలందరూ కన్నకలలు ఫలిస్తున్న 
శుభసమయమిది. రాబోయే ఉగాది రెండువేల అయిదువందల సంవత్సరాల 

తెలుగు జాతి చర్మితలో మరపురాని మధుర ఘట్టము కాగలదు. 

(కీస్తుపూర్వుం మూడవ శతాబ్దికి చెందిన శాతవాహన రాజుల కాలం 

నుండి తెలుగు (ప్రజలకు ఒక విశిష్టమైన చరిత ఉన్నది. భారతదేశంలో 

తెలుగు మాట్లాడే (పజఆు దాదాపు ఐదుకో ట్లకు పెగా ఉన్నారు. హిందీ 

మాట్లాడేవారి తరువాతి స్థానం తెలుగువారిది. బౌద్ధపూర్వయుగం నుంచి ఇటీవల 

బి9టీష్ సా(మాజ్య పరిపాలనాయుగం వరకూ తెలుగువారు పెద్దఎత్తున | పపంచం 
నలుమూలలకూ వలస వెళ్లడం జరిగింది. అట్లా వెళ్ళిన తెలుగువారు తమ 

భాషా సంస్కృతి సంపదాయాలను ఆయా జాతీయ జీవన విధానాలతో 

మేళవించి, వాటిని సుసంపన్నం చేస్తుఉన్నారు. 

(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రధాన లక్ష్యం తెలుగు (ప్రజల, తెలుగు 

అభిమానుల (ప్రతినిధులను ఒక వేదికమీద సమావేశపర్చడం. జాతీయ, ఆంత 

ర్లాతీయ సాంస్కృతిక రంగాలలో తెలుగువారు చేయవలసిన కృషినిగూర్చి 

చర్చించి, నిర్ణయించుకోవడానికి, తద్వారా వివిధ వైతన్యసంవంతులను ఏ 

కోన్ముంఖంచేసి మన సాంస్కతిక సంబంధాలను ధృఢతరం చేసుకోవడానికి ఈ 

మహాసభలు దోహద కారులు అవుతవి. అంతేకాక ఈ మహాసభలు అర్హమైన 

భావస మైక్యతకు (ప్రాతి పదికలై తెలుగు జాతిని సమైక్యం చేయగలవనీః 
అభ్యుదయానికి తోడ్పడగలవనీ విశ్వసిస్తున్నాను. 

1975 ఏపిల్ 12వ కేదీన తెలుగు ఉగాది రోజున పొంఠరంభ మై ఒక 

వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలలో వివిదేశాలనుంచీ, వివిధ రాష్ట్రాల 

నుంచి, యుసెస్కావంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలనుంచి విచ్చేసిన (సముఖులు 

(పతినిధులు గానో, పరిశీలకులుగానో పాల్గొ ౦టారు. ఈ మహాసభలసమయంలో 



చర్చాగోస్తులు, పందర్శనలు, పచురణలు మొదలైన కార్యక్రమాలు జరుగు 

తాయి. దేశ విడేశాలలోని తెలుగువారి సంస్కృతీ, తెలుగు భాషా సాహిత్యాల 

కళల అభివృద్ది. వైజ్ఞానిక సాంకేతిక సగతి మొదలైన విషయాలపై చర్చా 

గోష్టులు జరుగుతవి. తెలుగువారి సాంస్కృతిక వైభవాన్ని వివిధ కోణాలనుంచి 

పంస్సుటం చేసే ఒక పదర్శ్గన ఏర్పాటు ఆపుతుంది. తెలుగువారి సమ్మగ 

స్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి వీలైన సంగ౦హాలయాన్ని (మ్యూజియంను / 

స్థాపించడానికి ఈ [పదర్శన వీజ భూతమవుతుంది. తెలుగువారి సంస్కృతి ని 

నిరూపించే సాంస్కృతిక కొర్య[కమాలు వారం రోజులపాటు సాగుతవి. తెలుగు 

(పజల సంస్కతి సం|పదాయాలను విశదంచేసే (ప్రత్యేక సంచిలు తెలుగు, 
ఇంగ్లీ మ, హిందీ, ఉర్దు భాషలలో విడుదల అవుతాయి. ఈ కార్యకిమాలలో 

భాగమే ఈ గంథ పిచురణ 

తెలుగు ప౦జలు భాష, సాహిత్యం, చరిత, నంన్మ్రాతి, కళ ఆం 

మొదలై న వివిధ రంగాలలో సాధించిన ఘనవిజయాలను విశదం చేసే [(గంథాలు 

అనేకం ఈ మహాసభల సమయంలో విడుదల ఆవుతాయి. ఈ (గంథాలను 

రచించి. సకాలంలో మాకు అందించిన రచయితలందరకూ నా కృతజ్ఞత ఆం - 
ఈ |గంథాలనుపిచురించే భారం వహించడానికి ముందుకు వచ్చిన అకాడమీ 

ఆధినేతలను అభినందిస్తున్నాను. తెలుగువారి విశిష్టతలను విశదంచేసే ఈ 
(గ్రంథాలు సహృదయులందరి ఆదరణ పొందగలవని వ్విశసిస్తున్నాను ఆయితే, 
ఇంత మాతం చేతనే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు సఫలం కౌగలవని 
నేను అనుకోవడంలేదు. చేయవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఈ మహాసభల 

సందర్బంగా నెలకొల్పబడనున్న “అంతర్జాతీయ తెలుగు విజ్ఞాన సంస్థ మహో 

సభల ఆశయ సాధనకు పూనుకొనడమే కాక జాతీయ, అంతర్జాతీయ 
సాంస్కృతిక సంబంధాలను ధృడతరం చేయగలదని నమ్ముతున్నాను. 

జలగం వెంగళరావు 

అధ్యుత్తులు 

పంిపంచ తెలుగు మహాసభలు. 



పరిచయము 

సహాసాంబ్దాలుగా (పవర్థ సమానమగుచున్న తెలుగు సంస్కృతిని తెలుగు 

దేశపు నఆుచెరిగుల పరిచితము చేయు సంకల్పముతో 1975వ సంవత్సరమును 

తెలుగు సాంస్యాతిక సంవత్సరముగ ఆం[ధ(పడేశ్ [పభుత్వము ప౦కటించినది 

అందుకు అనుగుణమైన కార్యక్రమాలను నిర్వహింపజేయుటయేగాక, ప్రపంచ 

ములోని వివిధ దెశాలలో వసించుచున్న తెలుగువారి సాంస్కృతిక (పతి నిధు 

లందరును ఒక చోట సమావేశమగు వసతిని కల్పించుటకై “1875, ఏప్రిల్ 
12 (తెలుగు ఉగాది) మొదలుగ పిపంచ తెలుగు మహాసభ హైదరాబాదున 

జరుగు నటుల పృభుత్వము నిర్హయించినది. అందు ఒక ఆహా్వానసంఘము 

ఏర్పాటయినది. ఆంధంప) దేశ్ పభుత్వ ముఖ్యమం తి మాన్యశ్రీ జలగర 

వెంగళరావుగారు ఆ సంఘమునకు అధ్యక్షులు, విద్యాశావామం[తి మాన్యశీ 
మండలి వెంకట కృష్ణా రావుగారు దాని కార్య నిర్వాహకాద్యకులు, ఆర్థిక మంతి 

మాన్యశ్రీ్య పిడతల రంగా రెడ్డిగారు ఆర్థిక, సంస్థా కార్యక్రమాల సమన్వయ 
సంఘాల అధ్యక్షులు. 

ఆ సంఘము, పపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భమున వచ్చు వారికి 

తెలుజాతి సాంస్కృతి క వైభవమును తెలియజేయుటకు అనువుగ ఆంధ 

భాష నాహిత్య, కళా చరి|తాదికములను గురించి ఉత్తమములు, పాంమాణి 

కములునగు కొన్నిలఘు [గ్రంధములను పకటించవలెనని సంకల్పించి. ఆ కార? 

నిర్వహాలాకై 44 మంది సభ్యులు కల ఒక విద్యుత్ సంఘమును, శ్రీ నూకల 
నరోత్తమ రెడ్డిగారి అధ్యక్షతన నియమించినది. ఆ విద్యత్ సంఘము ఆ లఘు 

[గంధముల వస్తువుల నిర్దేశించి వాని రచనకై ఆయారంగములందు పేరుగనిన 
ప్రముఖులను రచయితలుగ యెన్నుకొనినది. ఈ విధముగ సిర్భమైన గ్రంధ 

ములలో భాషా, సాహిత్య, చారితిక విషయములకు సంబంధించిన వానిని 
ప్రకటించు బాధ్యతను ఆంధప) దేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వహింప వలసినదిగ 

(పపంచ తెలుగు వహాసభాకార్యనిర్వా హూకాధ్యతులు మాన్య శ్రీ మండలి వెంకట 

కృష్ణారావుగారు అకాడమీని కోరిరి. మహాసభా సఫలతకొరకై కృషి చేయు 

సంకల్పముతో ఈ బాధ్యతను వహించుటకు అకాడమీ సంతోషముతో 
అంగీకరించినది. 



అ విధముగ [పకటింపబడిన [గంధ(శేణిలో ఈ తెలుగు వచన వికాసము 
అను (గంధమను, రచించిన డాక్టర్ యం. కులశేఖరరావుగారు ఆం|ధ పాఠక 

లోకమునకు సుపరిచితులు వారికి మేము కృత జ్ఞతాబద్దులము. (గంధమును 

నిర్దష్టముగ, చక్కగ ముదిాంచిన పొ9గెంసివ్ సెస్ వారికి మా కృత జ్ఞత. 

'దేవులపలి రామానుజరావు 

,మాదరాబాదు, కార్యదర్శి 

తేది క0_8_75 ఆం[ధ(పదేళ్ సాహిత్య అకాడమి 
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తెలుగు వచన వికాసము 

ఆంధ వచనము : 

ప౦పంచంలోని ఏ భాషలోనైనా. సాహిత్యము, గద్యము పద్యము, అనే రెండు 
శాఖల్లో విస్తరించి ఉంటుంది. సామాన్యంగా, గద్యంకం'టె ముందే పద్యం 

లిఖితం కావడం, (పచారాన్ని చెందడం సంభవిస్తుంది. ఛందస్సు, అయ 

మున్నగుణాలీ సౌకర్యాన్ని పద్యానికి సమకూర్చినాయని చెప్పవలె. గద్యము 

ఛందో రహితం కావడం చేతను, ఆకర్షణ లేనిది కావడం చేతను పద్యంతో 

పోల్చి చూచినప్పుడు కొద్ది తక్కువ [పచారాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది యథార్థం. 

అయినప్పటికీ, పద్యం కంటే గద్యము అల్ప శక్తి కలిగింది మాతం కాదు. 

ఛందో రహితమైన వాక్య రచనకు సంస్కృతంలో గద్యమనియే 
వ్యవహారము. కొని, తెలుగులో వచనము, గద్యము అని సమానార్థకాలుగా 
ఉవయోగిస్తున్నాము. గద్యము అనే దానికి పర్యాయ పదంగా వచనము అనే 

శేలుగులోని ఉపయోగం, మన సోదర భాష అయిన కన్నడం నుంచి వచ్చింది. 

బస వేశ్వరుడనే శె వమతాచార్యుడు ఆ భాషలో “షడ్ స్థల వచనములు” “కాలజ్ఞాన 

వచనములుిఆనే - ఛందో రహిత వచనాలను రచించినాడు. ఈతని అను 

యాయాలై న అక్క మహాచేవి, దేవర దాసమయ్య అనేవారు కూడ “వచనములు” 

అనే రచనలు చేసి ఉన్నారు. ఈ రచనలకు ఆ భాషలో బహుళ (పచారం 

లభించింది. దీని (పభావం చేత, తెలుగులోని గద్య రచనలకు వచనము అనే 

పేరు వచ్చింది. ఆంధ్ర మహాభారత రచయితల్లొ అగ్రగణ్యుడు అయిన 

క యా తన విరాట 'పర్వపీఠికలో ఇట్లు |పస్తావించినాడు. 

“  కకావున భారతామృతము కర్ణపుటంబుల నారగోలి యాం 

(ధావళి మోదముం బొరయునట్లుగ సాత్యవతేయ సంస్కృతి 

శీవిభవాస్పదంబయిన చిత్తముతోడ మహాకవిత్వ దీ 
కౌవిధి నొంది పద్యముల గద్యములన్ రచియించెదన్ గృతుల్ *, 
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ఈ కవియే నిర్వచననోత్తర రామాయణ పీఠికలో ఒక పద్యం ఈ 

విధంగా (వాసినాడు. 

“వచ్రనము లేకయు వర్ణన రచియింప(గ౭ గొంతవచ్చుం (బౌఢులకు( గథా 

(వచయము బిద్యములన పొందు చితంబుగ( జెప్పుటార్యు లొప్పిదమన ర” 

ఇది చూడగా, తిక్కస సోమయాజి కాలమునాటికి గద్యము, వచనము 

ఆనే పదాలు సమానార్గకాలుగానే ఉపయోగింబడుతూ ఉండేవని నిర్వివాదంగా 

చెప్పవచ్చు. డీ శ. 16వ శతాబ్దానికి చెందిన (ప్రఖ్యాత అంధ్ర లక్షణకారుడు 

అనంతామాత్యుడు తాను రచించిన ఛందోదర్సణంలో, ఈ విధంగా వాసినాడు. 

“కనుగొన బాదరహిత మై-పనుప డి హరిగద్దెవో లె బహుముఖ రచనం 

బున మెరయు గద్యమదిదాదెనుంగు కృతుల తచనమనలో దీపించుకడున్ ** 

సంకిప్పంగా నిర్వచించినా, ఆనంతామాత్యుని అభి పాయం అనేక 

విశేషాలను తెలుపుతూ ఉన్నది. ఇతడు గద్యమంటే ఏమిటో చెప్పుతూ 

ఉన్నాడు. గద్యము “పాదరహితంిగా. ఉండవలెనట. ఇది సంస్కృతంలో 

విద్యానాథుడు చెప్పిన “అపాదః పదసంఘాతో గద్యమ్'అనే దానికి సరిపోయింది. 

అనగా, ఛందోరహిత మైన వాక్యరచనను గద్య మనడంతో అనంతామాత్యుడేకీ 

భవించినాడు. ఇక “హ రిగద్దెవోలె బహుముఖ రచనంబుని గద్యము మెరయ 

వలె. హరిగద్దె ఆంతే ఆధిశేమడు.. అతనికి సహస ముఖ్లాలున్నాయి. గద్య 

రచన విశృందమైంది కాబట్టి బహ జావ మా అంచి, నియమిత 

పరిమితి గద్య రచనకు ఉండకూడదు. బహుముఖ రచన అనడంలో వేరొక 

ఆర్థం క్లూడ స్ఫుశిష్తుంది. గద్యము పలువిధాలైన శెలికో, వైవిధ్యం కలిగి 

ఉండవలె. వృత్లగంధాడి , , ర్తన్నారీతులిబడుద్దడ్య వలె.. ఆదిశేషునికి పాదాలు 

లేనళ్లే గద్యానిక్కి నియమిత ప్రైధాత్మా వ లేవు. ఇటువంటిదే 

గద్యమని ఇవ్నరతువ్ని.బల్నిప్రాయన్థూ న సనం నంస్కల్రానికి కూడ 

సరిపోతుంది. ఇట్టి గన శః Ec 

యితడు చెప్పినాడు. “జసివట్లీ క జ్ i 
వాక్యరచనకు వకనహపే" సమ క్ల 
విషయాన్ని. అప్పక పిలక కం ఆ 
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“ధరసాహిత్యము గద్య పద్యముల నం దారెండు భేదంబులై 

పరగున్, గద్యమునందు బాదనియతుల్ భావింప6గా లేవు, నా 

కన్స ఏరణంబై విలసిల్ల గా నుడువ నొప్పున్ గావ్యమింతేనియున్ 

మరుతం డీ, మటీదీనికే వచన నామంబయ్యె నాం ధంబునన్” 

ఒక విధంగా అప్పకవి అనంతామాత్యునితో ఏకీభవిస్తున్నట్లుగా ఈ 

పద్య మూలంగా తెలియ వస్తున్నది. కందుకూరి వీరేశలింగంగారు చెప్పిన ఈ 

కింది వాక్యాలను ఉదరించి, యిక ఈ అంశాన్ని ముగించవచ్చు. 
(వ 

“రమారమి నలువది సంవత్సరముల [కిందట తెలుగులో గద్య 

కావ్యములు లేవు. అప్పుడు చిన్నయసూరి వ్యాకఃరజమును రచించి యందులకు 

లక్ష్యముగా నీతిచం(ద్రికను వచనమున (వాసెను” దీనివలన వీరేశలింగంగారు 

గద్య వచన పద్యాలను సమానార్థకాలుగా ఉపయోగించినారనేది స్పష్టమే కదా. 

ఉత్పత్ని = వికాసము : 

ఆం|ధ వచనము |పధానంగా మూడు శాఖల్లో వికొసాన్ని పొందింది. 

1. (పాజిన్నయ యుగం నుంచి, నాయకరాజుల యుగం వరకు, ఆయా 

వంశాల రాజులు |పకటించిన శిలాత్మామ శాసనాలు. 2. చంపూ కావ్యాలు, 

8. వచనైక రచనలు. ఈ మూడు విభాగాల్లో, విస్తరిల్లిన వచనాన్ని గురించి 

ఇపుడు చెప్పవలసి ఉన్నది. 

శాసనాలు ; 

(ప్రాజ్వన్నయయుగానికి చెందిన రాజవంశాల్లో రేనాటి చోళులు ముఖ్య 

మైనవారు వీరు తెలుగులో శాసనాలు (పకటించి ఉన్నారు. వీటిలో తెలుగు 

వచన రచన కనిపిస్తున్నది. మనకు లభించిన తెలుగు శాసనాల్లో గద్య శాసనాలే 

మొదటివి. రేనాటి చోళుల శాసనాలకు ఉదాహరణగా దీన్ని చెప్పవచ్చు. 

“చోళ మహారాజుల్లో ఏళ ఎరిగల్ తుకరాజుల్లో యిచ్చిన పన్నాస, 

రాచమానంబున ఏబది తిరువుళ పాఅకు ఇచ్చిన పన్నాస. దీనికి వ[కంబు 
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వచ్చినవారు పంచ మహాపాతక అగు” (చోళ మహారాజు ఉరుటూరు శాసనము 

(శ్రీ. శ, 7ద శతాబ్ది) 

ఇది తెలుగు వచనమున ఉత్సత్తిదశ అని చెప్పవచ్చు. రచన |పాథ 

మికంగా ఉన్నప్పటికి, ఒక (ప్రయోజనవంతమైస అర్థం దీనిలో స్ఫురిస్తున్నది- 

రేనాటి చోళుల తరువాత, ఈ "శాసనాల్లో చాళుక్య రాజుల శాసనాల్లోను 

ఆంధ వచనం, చక్కని స్థానాన్ని సంపాడించింది. ఈ శాసనాల్లో చాళుక్య 

భీముని కొరవిశాసనాన్ని (ప్రధానంగా పేర్కొనవలె. ఇది (కీ శ. 8వ శతాబ్దానికి 
చెండింది, దీవిలో వాక్యరచన ఈ విధంగా ఉంటుంది. 

65 శ్రీ వికంమాదిత్య నృపా|గతన యున్గయ్ని చాళుక్య భీమునకు, 

శౌెచకనపున్నకు వేగీశ్వరునకు, రనమద్దాన్వయ కుల తిలకోణయి కుసుమాయు 
స (a) (a) 

ధుణ్ణుగన్న టు రాజ్యంబు సేయుచు నిష్టవిషయ కొమోప భోగంబుల 

ననుభవించుచు సుఖ౦బుజ్ఞ యొక నాణ్ఞు కొరవి నల జెరియ కొడుకు 'పెదన 
౧ ఏ 

రావించి, నీవు నా (ప్రాణ సమానుజ్ఞవెన చెలివి............ సక 

ఈ వాక్య విన్యాన వైఖరి పరిశీలించగా, ఇది క్రీ. శ. 11వ శతాబ్దముస 
వెలువడిన ఆంధ మహా భారతంలోని వచనానికి సమీపంగా కన్పిస్తుంది. 

ఆయినా, ఇట్టి వాక్య రచనా కమంగాని, భావపరిపూర్ణత గాని, చోళ చాళుక్య 

శాసనాల్లో సార్వ(త్రికం కాదు. ఈ యుగ శాస నాల్లోని వచనాన్ని. గురించి, 
స్టూలంగా ఈ విశేషాలు చెప్పవచ్చు. 

1. పదాల్లో ప్రాకృత భాషా పభావం |పస్ఫుటంగా ఉండడం. 

వాక్య నిర్మాణ[కమం పరిపూర్ణంగా లేక పోవడం. 

ఆనేక సందర్భాల్లో సమాపక క్రియలు లేక పోవడం. 

ఈనాడు (ప్రచారంలో లేని అనేక పదాలు ఆ శాసనాలో కనిపించడం. లొ ఏ 
ను సా 22 గి శకటరేఫము, ఇ. లు, ఆనే ఆక్షరాలు ఉపయోగింపబడటం. 

శ 

మొత్తం మీద ఈ శాసనాల్లోని వచన రచన ఆంధ మహో భారతంలోని 
వచన రచనకు పూర్వరంగంగా ఉండింది అనడం సమంజసంగా ఉంటుంది. 



చోళ చాళుక్య యుగానంతరం ఆం(ధ్ర దేశంలో వెలువడినవి కాకతీయుల 

శాసనాలు రాజవంశంవారు వేయించినవి, సామంత మంతి దండనాథులు 

వేయించినవి, వీటిలో ఉన్నవి. రేచెర్లవంశంవారు వేయించినవి కూడ ఈ 

యుగంలోని శాసనాల్లోనే చేర్చవలసి ఉన్నది. ఈ శాసనాలు వెలువడే నాటికి, 

ఆంధ భాషలో విశేషమైన పరిణామం కలిగింది (ప్రథమాం[ధ్ర మహాకావ్యమైన 

మహా భారతం అప్పటికే తెలుగులో వెలువడింది. నన్నెచోడుడు మొదలైన 

వారు రచించిన కావ్యాలు కూడ అప్పటికే (పచారాన్ని పొందినాయి. ఇట్లు 

సాహిత్యకంగా. ఆంధ భాషకు ఒక సరిణతదశ ఏర్పడింది. ఇంతకు పూర్వం 

(దవరూవంలో ఉన్న అంధభాష, (గంథస్థమై న సాహిత్యాన్ని సంతరించుకొని 

ఘన రూపాన్ని పొంది (పామాణ్యాన్ని అందుకొన్నది. ఆ విశేష వాతా 

వరణమును ' రూప్రొందించుకొన్న తెలుగుభాష కాకతీయ యుగ శాసనాల్లో 

నిబద్ధమైంది. అందుచేత, ఈ శాసనాల్లోని తెలుగు వాక్య రచనా పద్ధతి కాని, 

వచన రచనా విశేషాలు కాని [పాథమికంగా కాన్సించవు ఇదివరకు తెలుగు 

పదాల్లో ఉండే (ప్రాకృతభాషా |పభావం, ఇప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఆదృశ్యమైనదనే 

చెప్పనలసి ఉంటుంది. ఆం|ధ మహాభారతం గద్య పద్య మయమైన చంపూ 

కావ్యంగా వెలువడి ఉండడంచేత కాబోలు, ఈనాటి శాసనాల్లో అధికాంశం 

అదే పద్ధతిలో రచితమైనాయి. ఈ పద్ధతికి ఉప్పరపల్లి ఈ శాసనాన్ని 

ఉదహరించవచ్చు. 

“స్వస్తి (శ్రీమదపార పారావార పరివృత మహీతలంబున సకల 

వినుతంబగు నాం|ధ దేశంబునకు _విభూషణంబై న యనుమకొండ యను 

పురవరంబు నిజ రాజధానిగా నొప్పుచున్న కాకతి భూపాల క్రమంబున జగవినుత 

యశో విశాలుండునైన రుద్ర వుతుడును, పదారాధిత తినే|తుండును విబుధ 

జనవసంతుండును, రమణీయ సీమంతినీ వసంతుడును, సకలజన మనోరంజ 

కుండును, నరాతి రాజమదభంజనుండును, శరణాగత రాజ శరణ్యుండును. 

విమతాఖిల రాజ వరేణ్యుండును, ధై ర్యామరసానుమంతుండును, దురగరే 

వంతుడును, సత్య హారిశ్చం|దుండును, విభవామరేం[దుండును, నైన గణపతి 

దేవ మహీనాథునకుం (బధానియై. 
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కనకాచలధీరుడు జన _ వినుత చరి|తుండు గార్యవిదుం 

డినకేజుడు గుణనిధి బెజ్బమ-తనయుండు బుధదీన భాను తనయుండనగాన్ 

(ది॥ (ప్రతిపక్ష కీతిపాల కుంజర మద పాంరంభ సంరంభ మ 

దతబాసో నిహితపచండ నిశితో ద్యతడధారానఖా 
6 ముగి 

హతి భేదించి యఖర్వ గర్వదిల శౌర్య స్ఫూర్నిగంఠీరవాన్న 

కృతియై సన్నుత వృిత్కిదాల్చి తెలిసెన్ రేచెర్ల రుుదుండిలన్ 

సకల వినుత యశుండును. గుణగణాలంకారుండును, నైన కా;బడ్డికి 

సౌందర్య సౌభాగ్య చాతుర్యంబులు గలిగి పరగిన పరమ పతివ్రత మెన 

బెజ్జమాంబకుం | వియనందనుండును, ననవరత ధర్మ సమేతుండును. పతిపారీ 
చరణుండును, గాకతె రాజ్య భార ధౌరేయుండును, సద్గుణ (ప్రఖ్యాతుండును, 
నతుల బలపరా(క్రమ సమన్వితుండును, నై నరేచెర్ల రుదురినకుం (బధాని 

క ోకులతిలకుండు వసుధామర జలధి సుధాకరుండ శేషజన నుతచరితుం 

డలఘుండు రిపుతరు దావానలుం డనగాబరగ రాజనాయకు డుర్విన్ * 

( Hyderabad Archeological Series No. 3 ) 

ఇదే చంపూ పద్ధతిలో ఈ శాసనమంతా రచితమైంది. ఇటువంటి వాక్య 

రచన, వచన రచన కలిగిన శాసనాలు అనేకంగా ఈ యుగంలో వెలువడినాయి. 

కాకతీయ యుగ శాసనాల్లోని వచన రచనమును గురించి, (ప్రధానంగా 

ఈ ఆంశాలను పేర్కొ-నవలె. 

(పాకృత భాషా రాహిత్యం. 

భావ౦ విశదంగా ఉండి, అస్పష్టత ఎచటనూ కాన్సించక పోవడం 

పరిపూర్ణ వాక్య విన్యాస క్రమం. 
వె విధ్యం కలిగిన వచన రచనాపద్ధతి = ఇది ఆంధ మహాభారత " 

(వభావంచేత ఏర్పడిన విశేషము. 
ర. మాండలిక పద|పయోగా లు (బుసి భండాలు, మసి భండాళలు మొ॥) 

6. అచ్చటచ్చుట వ్యావహారిక వొక్య రచనము, (వానికి అనేక 

(బ్రహ్మ కల్పాలు నరకములు. జగిరానకూ, దీపానకూ మూడు 

మర్తురు వంటివి. ' 

= con “౫ 
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కాకతీయుల తరువాత ఆం ధదేశాన్ని కొండ వీడు, అద్దంకి, రాజ 

మహేం[ద్రవరం అనే నగరాలను రాజధానులుగా జేసికొని రెడ్డిరాజులు పరిపాలించి 

నారు. ఈ రాజులు ఆయా సందర్భాలను పురస్క-రించుకొని, శాసనాలను 

(పకటింపచేసిరి, ఈ శాసనాలకు తెలుగు వచనంతో సంబంధం ఉన్నది. కాబట్టి 

ఈ సందర్భంలో వాటిని (పసావించవలసి ఉంటుంది, ఈ శాసనాలు (కీ. శ. 

14, 16 శతాబ్దుల్లో వెలువడినాయి ఈ శాసనాల్లోని వచనాన్ని (పదర్శించ డానికి 

ఆ కాలపు శాసనాలకు (సతి నిధి (పాయంగా ఉన్న ఈ చీమకుర్తి శాసనాన్ని 

ఉదహరించడం సముచితింగా ఉంటుంది. 

“ శ్రీ తిపరాంత కేశ్వర ॥  స్వస్మిశ్రీ విజయాభ్యుదయ శాలివాహన 

వర్గంబులు ౧౨౫౮ అగు నేటి యువనామ సంవత్సర కార్తీక కు॥ ౧౨ గురు 

వాసరమన్వాది మహా పుణ్యకాలమునందు, యజుళ్యాఖాధ్యాయీ, ఆపస్తంభ సూత 

కౌండిన్య గో తోదృవులున్నూ, (శ్రీ మద్యజనాది షట్యార్మ నిరతులగు 

కామేశ్వర భట్టారకుని వారి పౌ(తులున్నూ, కొన్టు భట్టారకుని పృుతులున్నూ+* 

చిట్టనమంచి తిమ్మన కాస్తు్రలవారికి స్వస్కిశ్రీ సకల గుణాలంకార చంచుమల 

చూరకార విశ్వవిశ్వంభరాఛధరణ వహన దక్ష దకిణాభుజదండ జగనొబ్బ 

గండ అనియు, మండలీకరగండ రాయచేకోలు గండరాయ మీసరగండ అర్థ 

ప్రత్యర్థి హీమా|దిదాననిరత (పజాపరిపాలన చతురహరణభరణ రూప 

నారాయణ, వీరనారాయణ భుజబల భీమ, కోదండరామ, అపరిమిత భూదాన 

పరశురామ అనేక నగరోపకంఠ (పతిష్టాపిత బహువిధారామ సంగడి రక్షపాలక' 

జగరక పాలక, జగద గోపాలక, గుజ్జరి భట్ట విభాశ ఘనభుజవి రాజమార 

కరవాల రాచూరి దుర్గ విభాళ, జలదుర్గ జలధి బడబానల స్థలదుర్గసావన 

హాలాయాధ అనవరత పురోహిత సోమపాన, శ్రీ పర్వత అహోబల నిర్మిత 
సోపాన. దిఃక్కాంతా మనోహర కీర్తికసుమామోద కుండి(ప్రభా సహ్యజా 

గౌతమా జల, కీడావినోద కలింగరాయ మానమద మర్దన మన్నియరాయ మృగ 

వేంటకార, వొడ్డియరాయ నిర్షూమధామ జంతుర్నాటరాయ హల్హ కల్లోల అది 

రాయ బసవశంకర, విరోధి నృపదానవ నరసింహ పాంఢ్యరాయ గజసింహ, 

(ప్రజ్ఞా చతుర్విధోపాయ, శేళాదిరాయ, నిత్య పరిపాలిత సత్యపల్ల వాదిత్య 

రిపునరపతి గోధూమ ఘట్టన ఘరట్ట అస్పయగోపయ దిశాపట్టణ, సం[గామ 
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సముద్దండ చండభుజాసి విఖంగిత కృ త కీలాల ప్ల ప స్త వమాన, (దిహ్మకోండి, కృష్ణ 

వేణీ గోదావరీ మహానదీ తతీద్వయన్మధ్య చేశానేకాగ్రహార అరణ్య పుణ్య కే. (త 

స్మత బహువిధ విహార, పూర్ణసము (దాధీశ్వుర ఏకరాయ స్థాపనాచార్య ఏకసిం 

హోసనాలంకార (శ్రీమత్ (తిపురాంతక దేవదివ్య శ్రీపాద పద్మరాధకులైన 

(శ్రీమతు వేమయ రెడ్డిగా రు [వాయించి యిచ్చీన భూదాన ధర్మశాననం॥ 

మద్భ్బుజాద ౦డ పరిపాలన మై ఎన _ సామాజ్యమందు (శ్రీశైల భూమిని అంమ్మన 

టో9లి శీమలో రామతీర్థం సర్వాగహారమున్నూ, ' చీమకుర్తి భీమేశ్వర పులి 

కొండ మైలవరం కొమారపురి (గామముళు అయిదింటియందున్నూ * 

వెలిపొలంలోనున్న. చర్వుల క్రింది మాంగానిలోనున్న, ఆకుతోంటలు, 

చెఅకు తోంటలోను, భూమిచతుర్గాంశం సరషమాన్యంగా నున్ను, మిగిలిన 

ముప్పాతిక భూమిని పండిన నానాఫలాదుల నున్ను, షోడశాంశం మేరకు 

సువర్హాదాయనకు పంచమాంశమున్నూ పెద్దచెరువు నీళ్ల ను యీ [గామాలుగాక 

యితర [గామాల పండిన ధాన్యానకు దశాంళమున్నూ, శీమామూలం (ప్రతి 

గాంమములందున్ను పధారుచారల ఘడకు వెద్దవూరికి ఇన్నూరు కుంటులున్ను 

యీలాగు నిర్ణయంచేసి రామతీర్థం మొదలైన ఆరు([గామాదుల యందున్న, అష్ట 

భోగస్వామ్య స్వతం[తములున్ను, చతుర్విధ యోగాంక సహిరణ్యోదక దాన 

ధారాపూర్వకంగా యిప్పిస్మిమి గనుక ................ పారం పర్యమున్ను అందుల 

వచ్చిన ఫలం ....” చీమకుర్తి శాసనము. (ఎప్మిగాఫికా ఇండికా 1921 PP 

271.72). 

ఈలాంటి సమ్మగ శాసనాలు తెలుగు వచనంలో చాల ఉన్నవి. ఈ 

శాసనాల్లోవి [పధాన లక్షణాలను ఈ విధంగా పేర్కొవలె. 

1. ఇంతకు పూర్వం వెలువడిన శాసనాల్లోవలెనే, వీటిలోను 
వ్యావహారిక పద్ధతిలో వాక్యరచన ఉండడము. (గ్రామాలు, ఇస్పిస్పిమి? 

కుంటలున్ను మొ). 

2. భావ వ్యకీకరణం సమ|గంగా ఉండడము. పునరుక్తి రాహిత్యం+ 

కీ. పరిపూ ర్ల వాక ఫ్ విన్యాస క మం. 



తెలుగు వచన వికాసము 9 

4. విశిష్టమైన శబ్దాల మార్పు. ఆ విధంగా అను పొసాది శద్దాలంకార 

(పయోగం. (అనవరత పురోహిత కృత సోముపాన_(శ్రీ పర్వత అహోబల 

నిర్మిత సోపాన మొ॥ 

5. ఇంతకు పూర్వం వెలువడిన శాసనాల్లో లేని విశేష పద జాలాన్ని 
ఉపయోగించడం. (మన్నియ == | పభువు; పట్టా =భూమి; కంట లేక గుంట 

=భూపరిమాణం; మొగ. 

రెడ్డిరాజుల శాసనాల తరువాత చెప్పదగినవి విజయనగర (ప్రభువుల 
శాసనాలు, క్రీం. శ. 1886 సంవత్సరంలో వారిహరుడు, బుక్కరాయలు 

“స్థాపించిన యీ రాజ్యం 1565 సంవత్సరంలో జరిగిన తాళికోట యుద్ధం వరకు 

కొనసాగింది. పరాకమమవంతుళలు, సాహిత్య కళాపోషకులూ, అయిన అనేక 
సార్వభౌములీ మధ్య కాలంలో ఆంధ్రదేశాన్ని వై భవో పేతంగా పరిపాలించి 
నారు. ఈ రాజులు స్వయంగాను, వారి అనుయాయులు అయిన సామంతదండ 

నాథాది రాజకీయోద్యోగులూ, ఈ కాలంలో అనేక దాన శాసనాలను వేయించి 
నారు. అదృష్టవశాన మనకీ యుగంలో ఏబదికి పైగా వచన శాసనాలు లభించి 
నాయి. ఈ శాసనాలన్నీ, విషయాన్నిబట్టీ, భాషను బట్టీ సమగగింగా ఉన్నాయి. 
ఈకాలం నాటికి ఆంధ భాషలో విస్తృతంగా |గంథ రచన జరగడం, భాషకు 

ఒక | పామాణ్య స్థితి రావడం దీనికి కారణాలు కావచ్చు. ఇతఃపూర్వం వెలు 
వడ్డ శాసనాలకువలెనే, పెక్కు. విజయనగర రాజ్య శాసనాలు వ్యావహారికంగా 

ఉండే వచనంలో ఉన్నాయి. ఈ శాసనాలను ' పండితులు మాతమే కాక, 
సామాన్యులు కూడ గిహించవలసిన అక్కర ఉండడం చేతను, శాసన రఛయి 
తలందరూ విశేష పాండిత్యం కలవారు కాకపోవడంచేతను, ఈ శైలి అమ 
ల్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. ఈ శాసనాల్లో అనేకంగా అన్యభాషానదాలు ఉపయోగింప 

బడడం, ఈ సందర్భంలో పేర్కొనదగిన విశేషాల్లో ఒకటి. పాదనః, జర 
గరు, మామూలు, దివాణము, రొఖ్బము, మక్తా, ఖరీదు మొదలగు పదాలను 

ఉదాహరించవచ్చు. ఈ పదాలన్నీ పర్షియన్, ఉర్దూ భాషల్లో వాడుకలో 
ఉండగా, ఆ భాషల్లో నుండి మన భాషలో (పవేశించినట్టివే. చారిత్రకంగా ఆనాడు 
ముసల్మానుల [పభావం సమస్త భారతదేశంతో పొటు ఆం[ధదేశం పైన కూడ 
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ఉండడం వలన వారి భాషల్లోచి శబ్దాలు మొదట జనవ్యవహారంలోను, తరు 

వాత నాటి(వాతల్లోను |పవేశించి ఉండవచ్చు. ఈ శాసనాల్లో, తెలుగు కావ్యాల్లో 
య ae) గె 

నలె చూర్ణికలు, ఉత్క-శళికాపాంయాలు, ఒక్కొక్కసారి పద్యగంధులు అనే 
వ! 

వచన వై విధ్యాలు కూడ కనిపిస్తాయి. ఈ విశేషాలన్నిటికీ (పతిబింబంగా ఉన్న 

ఈ శాసనం ఉద్దరించతగి ఉన్నది. 

“స్వస్తిశ్రీ జయాభ్యుదయ శాలివాహన శకవర్ష౦బు ౧౪౪౦ అగు నేంటి 

బహుధాన్య సంవత్సర వైశాఖ శు॥ ౧౫ శ్రీమన్మహా రాజాధిరాజ రాజ, పర 

మేశ్వర (శ్రీ వీర (ప్రతాప శ్రీకృష్ణ దేవ మవారాజులుం గారు పృథివీ రాజ్యం 

సేయుచుండగాను, సాళువ తిమ్మరుసయ్యం గారు మహా (పధానుల్లైె నడువం 

గాను, వళిష్టగో త్రం సూర్యవంశో దృవులై న హంస బిరుదగండ సబాకార 

బాంధవ మల్లికావల్ల భాభరణ రంగబ్బె రవ గండధనంజయ _ బిరుదాంకితులై న 

బెజవాడ దుర్గావర్మససాదులై న మాధవవర్మ వంశోదృవులళై న కంఠమహారాజు 

గారి కొమారుండు....” 

(South Indian Inscriptions. Vol. IV. No. 789) 

వ్యావహారిక భాష తెలుగులో ఒక పరిణతిని పొంది పరిపూర్ణత్వాన్ని 

(పయోజనాన్ని, పొందడం విజయనగర యుగ శాసనాల్లో కాన్సించు |పత్యేకత . 

ఆం|ధ రాజులై ఆంధేతర [ప్రాంతాలను పరిపాలించిన నాయక రాజులు 

కూడ కొన్ని తెలుగు శాసనాలు వెలయించి వున్నారు. కాని, వీటి సంఖవై 

స్వల్పంగా ఉన్నది. ఆంగ్ల నాగరకత (ప్రభావం మనవారి మీద (పసరించడం 

చేతకాబోలు, పత) వ్యవహారానికి [పాచుర్యం వచ్చి, నాయక రాజుల కాలంలో 

శిలాతామ శాసనాల |పయోజనం తగ్గిపోయింది. ఈ కాలంలో విజయరాఘవ 

నాయకుడు వేయించిన నమ్మిక శాసనం వెలువడింది. ఈ శాసనాన్ని శాసన 
ప్రకటన కర్త రజతప(త్రంపై వాయించినాడు. ఈ శాసనం ఇండోనీషియాలోని 
బశేవియా మ్యూజియంలో భదిపరుపబడింది. ఇదికాక, విజయరంగ చొక్క 
నాధుని జంబుకేశ్వర శాసనం, మధుర మీనాక్షీదేవి శాసనం, అనేవి మాత మే 
లభిస్తున్నాయి. వీటిలో మొదట చెప్పిన నమ్మిక శాసనం, |పాచీన శాసన రచనా 
సంప్రదాయావికి భిన్నంగా ఉన్నది. ఒకానొక సందర్భంలో డచ్చి వారికి వ్యాపార 
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నియమాలను విధిస్తూ, [పకటించిన శాసనమిది. నిజానికిది దానప్మృతం కాదు. 

నమ్మికప[త్రం (Agreement) మాతమే. దీనిలో విషయానికే (ప్రాధాన్యం 

ఉన్నది. వోలందా, కుంపునీ, పరంగి, మున్నగు అన్యభాషా పద|పయోగం 

దీనిలోఉన్నది. ఇక ఆ తరువాతవైనా దాన శాసనాలు సం|పదాయబద్ధ మైన శాస 

నాలే. విజయనగర యుగ శాసనాల్లో గల సర్వపరిణత వచన లక్షణాళు 

వీటిలో ఉన్నవి. అందుచేత (వ త్యేకంగా వీటిని గురించి చెప్పవలసిందంతగా 

లేదు. మొత్తం మీద వ్యావహారిక వచన రచనా సరిమాణానికి వివిధ కాలముల 

లో వెలువడిన శాసనాలు ఆలంబనములై నాయి వాటిలో ఆనాటి సాంఘిక రాజ 

కీయ భాషా విశేషాలు స్పష్షంగా |పతిబింబిసున్న వి. 
గ గాం టీల [రి ౮9.6129 

KOLL 
ఆంధ మహాభారతము-వచన రచనము : 

కుల శీరలీ ఠాచ్చ,రరుం, 
ఆంధ పద్య విద్యకు వలెనే, సలక్షణమైన గద్యవిద్యకు కూడ ఆద్యుడు 

నన్న యభట్టు. తెలుగులో ఆదికావ్యమైన మహాభారతం చంపూ గంథం. 

“గద్య పద్య మయం కావ్యమ్ చంపూరిత్యభిధీయతే” అనుదాన్ని బట్టి ఈ 

కావ్యంలో పద్యాలకు వలెనే, వచనములకు కూడ సముచిత స్థానం లభించింది. 

దీనిలో మూడింట రెండు వంతులు పద్యాలుండగా, మూడవ భాగం వచన 

మా(క్రమించింది. ఈ వచనం కూడ పద్యాలకు తీసిపోయేదికాదు. (ప్రత్యేక 

[పయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రచింపబడి నట్టిది. కావ్యశిల్చ వై లక్షణ్య 

మును సంతరించు కొన్నట్టిది. కేవలం నన్నయ రచసలోనే 1481 వచనములు 

న్నవి, వీటిలో కొన్ని సంక్షిప్తంగా ఉన్నమాట నిజమేమైనా, పెక్కు. వచనాలు 

సముచితమైన డై రాన్ని కలిగి కావ్యప్రయోజన సాధకాలుగా ఉన్నాయి. ఇక 
నన్నయభట్టు ఈ వచనముల వలన ఏమి _పయోజనాలను సాధించినాడు అనే 

పిషయాన్ని పరిశీలింతాము. 

జో [32.౨ 

ఆంధ మహాభారత మితిపాస కావ్యం కావడంచేత, ఆయా సంద 
ర్భాల్లో వంశానుక్రమణికలు చెప్పవలసి వచ్చును. కొవ్య రచనా విశారదుడై న 

నన్నయ ఇటువంటి సందర్భాల్లో వచనాలనే కూర్చుతూ ఉంటాడు. పద్యాన్ని 

రసవంత మైన ఘట్టాల్లో రచించడం మంచిదిఅని భావించేవాడు నన్నయ'* 
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అందుచేత వచనములకు చక్క-ని (పయోజనాన్ని, కావ్యానికి జొచిత్యాన్ని సమ 

కూర్చినాడు. 

మహాభారతంలో (పధానంగా కౌరవ పాండవుల కథ చెప్పవలసి 

ఉంటుంది. కాని (పసకాను (పసక్కంగా, ఉపాథ్యానాలను కూడ చెప్పవలసి 

ఉంటుంది. ఈ ఉపాఖభ్యానాలు అనబడే కథలు మహాభారతంతో (పత్యక్షంగాను, 

పరోక్షంగాను, సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇవి సంఖ్యలో నూటఏబదికి పైగా 

ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని దీరములై నట్టివి. నలచరిత౦ వంటిది వీటికి ఉదా 

హరణ మవుతుంది. ఇక సందర్భాన్ని బట్టి చిన్న కథలు కూడ చెవువలసి 

ఉంటుంది. ఇవి రమ్యమె రసవంతములై -నప్పటికి దీర్చ ములుగా. చెప్పవీలులేదు,, 

ఆ విధంగా చేస్తే గేపదాన కథకు భంగం కలుగుతుంది. కావ్య శిల్పం విచ్చిన్న 

మవుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాలో కవి, సంక్షిప్తీకరణాన్ని [పధానంగా 

అవలందించవలసి ఉంటుంది. ఇటువంటి వేళల్లో పద్యాన్ని గహి స్తే దానికి 

పాదసంఖ్య నియమితం కావడంచేత సంకీపీ కరణం జరగదని కాబోలు, 

నన్నయ వచనమునే (గహిస్తు ఉంటాడు. ఒక ఉదాహరణ ఈ అంశాన్ని స్పష్ట 

పరుస్తుంది. (పసంగవశాన వసురాజు కథను చెప్పవలసి వచ్చింది. ఈ కథ 

రసవంత మైంది కూడ. కాని |పధాన కథతో విశేష సంబంధం కలిగింది కాదు. 

ఆందుచేత దాన్ని సండీప్తంగా చెప్పవలె. ఈ విషయాన్ని (శద్దగా గమనించిన 

నన్నయభట్టు కేవలం ఆరు పంక్తుల వచనంలో దీన్ని సంక్షిప్తీకరించినాడు. 

పద్యాన్ని [గహిప్తై కనీసం నాలుగైదు పద్యాలు, అంపే 16.20 పంక్షులై నా 

కావలసి వచ్చేవి. కాని, వచనంలో ఇది అతిసంక్షిప్తంగా ఇమిడి ఒక పయో 

జనం సిద్ధమైంది. ఆంధ మహాభారతంలో, వచనంచేత ఇటువంటి |పయోజ 
నాన్ని సాధించడం చాలచోట్ల చూడవచ్చు. 

కవి కథను చెపే ప్పటప్పుడు కథనం చేయవలసి వస్తుంది. వ 

ఆయన తరువాతి మహాభారత కవులూ, కథనం చేసే సపట్ల్ట వచనమునే ఉపయో 

గీస్తూ వచ్చినారు. ఇది కాక, సంభాషణలు, అందును. చిన్నవి, చెప్పవలసికు 

చోటులలో నన్నయ వచనమునే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. దీనివలన కథకు 

నాటకీయత ఏర్పడుతుంది. గరుత్మంతుని కథలోని, కదూ౦ వీనతల యీ సంభా 
షణ యీ యంశాన్ని చక్కగా చిత్రిస్తుంది. 
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“కని క్మదువ వినతంజూచి, చూడ వె, యల్ల యతిధవళంబై న యశ్వంబు 

నందలి సంపూర్ణ చం|దున '౦దు నల్ల యుంజో లె తవా. కడ నల్ల యె 

యున్నయది యనిన విసి వినతసగి. సీవే కన్నులం జూచితేయక్కు; యెక్య ది 
నల్ల ? యీ యశ్య్వరాజమూర్రి మహాపురుష కీరియుంబోలె నతి విర్మలం_ై 
యొప్పుచున్న యది”, 

ఇట్లు (వాయడం చేత కథకు ఎంతటి సహజత్వ మేర్చడిందీ, వేరుగా 

చెప్పనవసరం లేదను కొంటాను. 

వర్ణన అనే అంశం ఏ కావ్యంలోను (పధాన మైనట్టిదే. మహో భారతానికి 

ఐతిహాసికత అనేగుణం ఉన్నప్పటికీ, సందర్చానుసారంగా వర్ణనలు చేయవలసి 

వస్తూనే ఉంటుంది, సన్న యభట్టు, వర్ణనల సందర్బాల్లో, కేవలం వచనములనే 

ఉసయోగి ంచినాడని చెప్పడం౦ం.సమ ముచితంకో దు కావి, ieee oe హృద్యంగా 

ఉండే వచనాలను కూడ కూర్చి ఉన్నాడు. ఈ సందర్భంలో. ఆలంకార 

[పయోగంలో కాని, భావ వ్యకీ,కరణలో కాని, పద్య గద్య భేదాన్ని ఆతడు 

పొటించినప్లే కాన్సించదు. ఈ కవి ల సందర్భాల్లో న్లే షాలంకారాన్ని 

ఉపయోగించినాడని విమర్శకుల అభ్మిపాయం. సముద వర్ణనలో వచనాన్ని 

శ్లే షాలంకారాన్వితంగా రచించి ఒక క షళళకారాల్స గద్యానికి కూడ వినియో 

గించినాడు. ఇది చోడదగింది. ప 

. కరిమకర నికరాఘాత జాతవాతోద్దూత ,తరంగా [గ సముచ్చలిజ్ఞల 

కజాసారచ్చటాచ్చాదిత గగన తలంబై నదాని, “నుద్యానవనంబునుంబోలె బహు 

విిదుమ లతాలంకృతం'బై నదాని, నాటక (పయోగంబునుబోలె ఘనరసపా(త 

శో భితరంగ రమ్యంబై నదాని, దివంబునుంబో లె గహిమకర భరితంబై సదావి 

మరియు” (ఆది = 2.27) 

శే షాదికములు లేని వర్ణనలు ఈ విధంగా ఉంటవి, “ోశాస్ర్రవిహత 

(వమాణో పే పేత వృత్తాయామంబును, నపాకృత వృక్ష గుల్మ వల్మీకంబును. 

నంగికృత పూర్వోత్తర స్పవంబును, నమీకృత నిమ్నోన్నత పిదేశంభున్ను 

దూరీకృత కంటక పాషాణశల్య శకలంబును, విరజీకృత రజోధూసర ఫ్టలలి 
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బును విరచిత బహువిధ (పేకగారాంచిత మంచ మణిమయ [పపంచంబును, 

నానాధ్యజ పల్హ వతోరణ చందన మాల్యాలంకృత దాషర దేశంబును, (బతిదిన 

నిర్వరిత శాంతిక బలి విధానంబుగా జేయించిన....” ఆది _ 6.9 ) 

కుమారాస్ర్రవిద్య సందర్శన ఘట్టములోని వచనమిది. 

(పసన్న కథా క లితార్థయుక్త్ర, అక్షర రమ్యత, నానా రుచిరార్థనూ క్ని 

నిధిత్వము అనువాటిని, నన్నయ తన కవితకు [పధానాశయాలుగా పేరాగా 

న్నాడు. ఈ అంశాలను పరిశీలిస్తున్న ప్పుడు, పండితులలో చాలమంది పద్యాల నే 

గిహించివారు కాని వచనాల జోలికి పోలేదు. కాని పరిశీలనా దృష్టితో 
జాాగత్తగా పరిశీలిస్తే, ఈాసల్లక్షణాలు వచనంలోను కాన్చిస్తాయి. పైన 
చెప్పిన నన్నయగారి సంక్షీప్మీకరణ పద్ధతి, సంభాషణలో వచనాలను ఉప 

యోగించడం, అనేవి వచనాలు [వాసే సందర్భంలో (పసన్న కథాకథక పద్దతి 

ఏవిధంగా (పయోగించినాడో స్పష్టం చేస్తాయి. ఆ విధంగానే అక్షర రమ్యత 

అనే గుణానికి ఈ పద్య గద్యాలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించవలపి ఉంటుంది. 

శ్ సాల (పాంశు నిజోజ్జ వలతగ్రావచు శశ్వతు-౦డలోద్భాసితున్ 

బాలార్క- (ప్రతిమున్ శరాసనధరున్ బద్ధో[గని ప్రీంశు శౌ 

ర్యాలంకారు సువర్ణవర్దు ఘను కర్గాఖ్యున్ జగత్పూర్డ పూ 

ర్లాలోలద్గుణు జూచి చూపలు [పభూతాళ్చర్యులై రచ్చటన్. 

“ఆచార్యుండు శుక్షాంబరాభణ మాల్యానులేప యజ్ఞోపవీత పలిత కేశ 

శ్క[శు దేహుండయి, రంగమధ్యంబున నశ్వత్థామ స కహ విముక్త 

జలదజాల వియన్మధ్యంబున నంగారక సహితుండయిన యాదిత్యుండునుటో లె 

నున్న నగణ్యభూసురవ రేణ్య పుణ్యాహ వాచనానంతరంబున** 

సద్యంలో ఉన్న అక్షర రమ్యత ఈ వచనంలో లేదనడం ఎట్లా సాధ్య 

మవుతుంది ? 

లోకజ్జుడగు నన్నయ తన కావ్యంలో వివిధ సూక్తులను విక్షిప్తం చేసి నానా 

రుచిరార సూకి, నిధిత్వం అనే గుణాన్ని సార్లకం చేసికొన్నాడు. ఇదివరలో 
® అవాలి థి 
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విమర్శకులు ఈ సూక్తులను కూడ పద్యాల్లోనే 'వెదకినారు కాని, వచనములను 

పరిశీలించినట్లు కాన్సించదు. కాని, సరిగా చూస్తే, ఇవి వచనాల్లో కూడ 

సమృద్దిగా కన్చిసాయి వెదికముళలు, వర్తాశమధర్మ సంబంధములు, లౌకిక ములు 
ఇ చి a (>) 

మొదలె న సూక్తులు వచనాల్లో కనిపిస్తున్నవి. ఈ కొద్ది వాక్యాలీ విషయాన్ని 
రా చి ఉం అవుట టి 

స్పష్షం చేసాయి. 
ళు బీ 

“జాదజాతృంభవసి" 
a CaS 

“కామ (పవృత్తుండయ్యును మహీపతి మహీసురవర పురస్సరుండగు 

నేని యెల్ల యుద్దంబుల శతుల జయించు. 
ae ® 

రాజులకు గార్యవశంబునంజేసి మి(శ్రామిత సంబంధంబులు సంభవించు! 

“బుద్ధిగలవారికి ( (గోధంబు గొనియాడందగదుో 

“పతినియోగించిన పనిచేయని నాడు భార్యకుం బాతకమగు*. ఇట్టివి 

అనేకములు నన్నయగారి వచనాల్లో ఉన్నవి ఇవి అనాటి సాంఘిక విశేషాలను, 

నాటి సాంఘిక నిర్మాణాన్ని చెప్పక చెప్పుతూ ఉన్నవి. 

లక్షణకారులు విధించిన చూర్ణిక, ఉత్కశికాపాయలు, వృత్తగంధి, 

అనేరీతి వై విధ్యం కలిగిన వచనాలు నన్నయ వచన రచనలో ఉన్నవి. వాటిని 

విశదంగా వాాయడానికి ఇచట అవకాశంలేదు కాని, ఇటువంటి రచనలు వచన 

రచనలో వై విధ్యం కలిగించి కావ్యాన్ని రసవంతంగా చేయడంతో తోడ్పడి 

నొయి. 

నన్నయ తరువాత అం(ధ మహా భారత రచనకు పూనుకొన్న తిక్కన, 

ఎల్జిన, చాలవరకు నన్నయ అడుగుజాడల్లోనే వచన రచన గావించినారు. కాని, 

తిక్కన తన రచనమున వచన పరిమాణమును తగ్గించి యిరువదియైదు శాతము 

మృాతమే వచనమున ,వాసినాడు. ఇతడు తన సద్యాల్లోవలెనే తత్సమపద 

ప్రయోగాన్ని తగ్గించి, చేశ్యవదోపయోగాన్ని ఆధికం చేసి (వాసినాడు తిక్కన 

యుద్ధములను వర్డించే సందర్బాల్లో వ్యూహ రచనను గురించి చెప్పవలసి వస్తే 

విధిగా వచనాన్ని మాతమే గ్రహిస్తూ ఉంటాడు. దీనివలన రచనలో వస్తు 

వె శద్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ గుణాలన్నీ, తిక్కన స్వతం!త్ర వవృత్తిసీ, 
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నన్నయపై అతనికిగల గౌరవాన్ని వ్యక్తంచేస్తాయి. ఎజ్టాపెం గడ కూడ తనకు 

పూర్వులై స కవిద్వయాన్ని మహాభారత రచన సందర్భంలో 'అనుసరించినాడు. 

కాని, ఆతడు రచించిన సృసింహ పురాణంలో వచనానికి ఒక పిముఖ విశేషం 

కల్పించినాడు. దానిలో ఎజ్జిన అంగవర్ణ నస వచనము, సృంభోద్భవ వచనము అనే 

శీరకలలో (పత్యేక వచనాలను (వ్రాసినాడు. ఇవి గంభీర గమనంతో కూడి 

ఉత్క-లికా పాయా లు అగదగి ఉన్నాయి అంగవర్ణనస నచసల నిశ్చల వర్ణనానికి, 

స్తృంభోద్భవ వచనం చలనాత్మక వర్హనానికి ఉత్తమ ఉదాహరణలని చెప్పవచ్చు. 

ఓజోగుణ సధానాలై స వచసములు (వాయడంలో పిథముడు ఎజ్టా(పెగ్గడయే. 

నాచస సోమనాథుడు కూడ ఉత్తమ వచన రచన చేసినాడు. ఉత్తరహరి 

వంశంలో చాల చోటుల్లో వర్ణన సందర్భాలలో వచనములు కన్నిస్తూ ఉన్నవి. 

ఇవికూడ నృసింహ పురాణంలో వలె గంభీర గమ్యం కలిగిగట్టివే ఇట్లు 

చూడగా, ఎకజా|పెగ్గడ, నాచన సోమనాథుడు, మునుముందు రాబోయే (వబంధ 

కర్తల వచన రచనకు మార్గదర్శకులె నారని చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఉత్తర 

హరివంశంలో ఒక అచ్చ తెనుగు వచనం ఉన్నది. దీన్ని సర్వజ్ఞుడగు నాచన 

సోమనాథుడు తన పాండితీ ప9కర్షను పికటించడానికే వాసి. ఉంటాడు, 

పోతన _ శ్రీనాథుడు : 

ఆంధ వాజ్మయంలో పోతన రచించిన మహాభాగవతానికి పం త్యేక 

స్థానం ఉన్నది. అంధులకు. అభిమాన పాత9మైస భక్తి అనే భావానికి రస 

స్థాయిని కలిగించి కొవ్య రచన చేసినవాడు పోతన. నూతనంగా, అనుపాంసాది 

శద్దాలంకారాలను కూర్చి, పండితులను, పామరులను సమానంగా రంజింపచేసిన 

వాడు పోతన. పోతనకుగల ఈ రెండు (పధాన గుణాలు కేవలం పద్యాలకే 

పీమితం కాలేదు. తన కావ్యంలో ఇరువది శాతం రచించిన వచనాల్లో కూడ 

ఈ గుణాలు (పత్యత్షంగా కన్చిస్తున్నవి. పోతన జీవించిన కాలం___అంటే 

క్రీం శ 15వ శతాబ్దీ_నాటికి తెలుగులో - స్తుతి కావ్యాలనబడే భక్తి రచనలు 

వెలువడినాయి. ఇవి వచనై కములే అయినా, పోతన వాటిచేత పిభా వితుడై, 

సరళ సుందరంగాను, భక్షి (పధానంగాను ఉండే స్తుతి వచనాలను ర్లచించినాడు. 
సామాన్యంగా ఇటువంటి వచనములు, దేవా, ఈశా, వంటి సంభోధనలతో 
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పాిరంభమై నమః, నమస్తే, ఆనే పదాలతో అంతమవుతూ ఉంటవి. ఈ 

వచనమును పరిశీలించండి. 

“దేవా, సర్వభూతాంతర్యామివై భగవంతుడవై న నీకు నమస్కరించి 

మరీయవాంఛిత ం౦బు విన్నవించెద నవధరింపుము. అవ్యక్త రూపంబులై వెలుంగు 

భవదీయ స్థూల సూక్ష్మరూపంబులును, నానాశక్ష్యుప బృంహితంబులై న 

బహ్మాది రూపంబుకును, నీయంత నీవె ధరియించి, జగదుత్పత్సి స్థితిలయం 

బులం దంతు కీటకంబునుంబోలె గావించుచు, నమోఘ సంకఠల్పుడవై లీలా 

విభూతిం (గీడించు మహిమంబు దెలియు వట్టి పరిజ్ఞానంబు కృప సేయుము. భవ 

దీయ శాసనంబున జగన్నిర్మాణ౦ంబు గావించునప్పుడు (బహ్మాభిమానంబునజేసి 

యవశ్యంబును మహదహాంకారంబులు నామదింబొడముం గావున, దత్సరిహోరా 

ర్థంబు వేడెద; నన్ను గరుజార్డి దృష్టి విలోకించి దయసేయుము (ఆంధ్ర 

మ వాభాగవతము. 2.249) 

ఇక గద్యపద్యాల్లో ఆను పాసాది శబ్దాలంకారాలను ఈ కవి ఒకే విధంగా 

ఎట్లుపయోగించీనాడో తెలిసికొనడానికి ఈ కింది ఉదాహరణ ఒకటి చాలు నను 

కుంటాను 

““భూసురుడవు బుద్ధి దయా-భాసురుడవు శుద్ధవీర భటసందోహాో 

(గేసరుడవు శిశుమారణ-మాసుర కృత్యంబు ధర్మమగునే తండీ9” 

కష పథమ కవితా రచన విద్యా విలాసాతి రేకి వాల్మీకి నుతియించి 

హయగ్రీవ దనుజకర పరిమిళిత నిగమ నివహ విభాగ నిర్ణయ నిపుణతా సము 

ల్లాసునకు వ్యాసునకు (మొక్కి. శ్రీమహా భాగవత కథాసుధారస (పయోగికి 

శుకయోగికి నమస్కరించి, మృదు మధుర వచన వర్ష పల్ల విత స్థాణునకుం 

బాణునకుం (బణమిల్లి . కతిపయ శ్లోక సమ్మోదిత సూరు మయూరు నభినందించి 

మసాకావ్యకరణ కళావిలాసుం గాళిదానుం గొనియాడీ, కవికమల రవిం భారవిం 

టొగడి ...* 

ఇట్టి వచనములే అనేక సందర్భాల్లో కనిపీస్తవి. ఈ ఆలంకారిక రచన 

వలన. పోతన గారి పద్యాలకు వలెనే, వచనములకు కూడ ఒక వింత సొగసు 
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సమకూడింది. ఇదికాక, వంశాను కమణికల్లోను, వర్ణవల్లోను, తతోోపన్యాస 

విస రణంలోను, పోతన సముచితంగా వచనమును ఉపయోగించినారు. 

సూక్కంగా ఉండే విశేషాలను వదలి స్థూలంగా చూచినప్పుడు (శ్రీనాథుడు 

తన కావ్యాల్లో రచించిన వచనాలు కూడ పోతన గారి వచనముల వంటివే అని 

చెప్పవలసి ఉంటుంది. (శ్రీనాథుడు కూడ తన గరింథాలను చంపువులుగానే 

రచించినాడు. ఈ |గంథాల్లో అచ్చటచ్చట స్తుతి వచనా లున్నవి. కాని, పోత 

నకు ఉన్న శబ్దాలంకారాభిమానం శ్రీనాథునికి లేదు అందుచేత శ్రీనాథుడు 

రచించిన వచనాల్లో శబ్దాడంబర మంతగా కాన్సించదు. వర్ణనము లందు, 

తాత్త్విక విశేష వివరణలలో వచనాలనే ఉపయోగించి, (శ్రీనాథుడు పోతనతో 
ఈ విషయంలో ఏకీభవిస్తాడు ఈ విశేషాలన్నింటిని చూచినప్పుడు కవిసార్వ 

బౌముడై న (శ్రీనాథుడు వచనమును సముచితంగా ఉపయోగించినాడనీ, దాన్ని 

రచించడంలో తగిన గోద్ద కనబరచినాడని చెప్పిన సమంజసంగా ఉంటుంది" 

'పృబంధాలు : 

[= శ. 16వ శతాబ్దంలో ఆం[ధ నాహిత్యం ఒక ముఖ్యమైన మలుపు 

తిరిగింది. దాని పరిణామంగా తెలుగు సాహిత్యంలో నూతన (ప[క్రియ అయిన 

(పజంధం ఆవిర్భవించింది. [పదింధ రచయితల సాహిత్య దృష్టి తత్పూర్వుల 
కన్న భిన్నంగా ఉంటుందనడం నిర్వివాదం కదా, కథా విధానంలో, వర్ణణ 

ఘట్టాల సందర్భంలో, శబ్బోపయోగంలో, (ప్రబంధ కవులు' అనేక నూత్న 

మార్గాలను Me Me ete ఇటువంటి నూత్న దృష్టి కేవలం పద్య రచనకు 
మాత్రమే సీమితం కోలేదు. (ప్రబంధాలు కూడ చంపూ రచనలు కావడంచేత 

విధిగా ఆ రచయితలకు వచనం రచింపసవలసియే వచ్చింది. ఇదివరకు వచ్చిన 
(గ్రంథాల్లో వచనం ఇరువది శాతం (దాదాపుగా) ఉండగా, (సబంధాల్లో ఈ 
నిష్పత్సి పది నుండి పదిహేను శాతం మాతం మే ఉన్నది. అంటే, వీరు వచన 
మునకు ఉండే పంయోజనాలను పరిమితం చేసినారని చెప్పవలసి వస్తుంది. 
పూర్వ కవులు, రచనకు సంబంధించినంతవరకు గద్యపద్యాలను సమానంగానే 
భావించినారు. కాని, ప్రబంధ కర్తలు వచన రచనలో కఠిన శె లినే అవలం 



తెలుగు వచన వికాసము 19 

బించినారు. వారి పాండితీ పకర్షను పదర్శించడానికీ, వచనాలే పట్టుకొమ్మ లై 

నాయి. మను చరి తలో అల్లసాని పెద్దన (వ్రాసిన ఈ వచనం చూడవలసిందే. 

“లంబమాన రవిరథతురంగ శృంగార చారు చామరచ్చటా | పేక్షణ 

కణోద్గీ)వ చమర సముదయంబగు నుదయంబునంగల విశేషంబులు శేషఫణికి 

నైన లెక్కింప శక్యంబె ? యంధకరిపు కంధరావాస వాసుకి వియోగభవ 

ధుర్యథా భోగభోగినీ భోగభాగ పరివేష్టిత పటీర విటపి వాటికొ వేల్ల చేలాలతా 

వలయంబగు మలయంబునం గలుగు చలువకు విలువ యెయ్యది; యక్యట 

కట 1 వికట కూట కోటి విటంక శృంగాటకా ఢౌకమాన శరదిందు బింబగళ 

దమృత బిందు దుర్ధినా రీ కృత సల్ల కీవల్లి వ (పభంజన పరాంజన హస్తి హస్తం 

బగు నస్త౦బునంగల మణీ పస్తరంబుల విశాంతి జింకించిన మేనం బులకలి 

ప్పుడుం బొడమెడు . . .” 

ఈ వచనమునకు ముందున్న పద్యంలో ఈ శబ్దకాఠిన్యం లేనేలేదు. 

చూడండి. 

“శకేదారేశు భజించితిన్; శిరమునన్ గీలించితిన్ హింగుళా 

పాదాంభోరుహముల్ , (ప్రయాగ నిలయున్ బద్మాటు సేవించితిన్ 

యాదోనాథ సుతాకళ (తు, బదరీనారాయణుం గంటి, నీ 

యాదేశంబననేల ? చూచితి సమస్తాశావకాశంబులన్ ** 

ఛందోరహితమైన రచన వచ్చేటప్పటికి, (ప్రబంధ కర్తలకు అనివార్య 
మెన ఓజోగుణం కలుగుతుంది అనే అంశాన్ని పై ఉదాహరణ నిరూపిస్తూ 

ఉన్నది. మనుచరితలోని ఈ ఉదాహరణ, ఆ కౌొలంలోను, తరువాత, వెలు 

వడిన (పబంధాలకున్ను సమానంగా అన్వయిస్తుంది. రచనపట్ల ప్రబంధ రచ 

యితల దృష్టి సమానం కావడమే దీనికి కారణం. ఇక్కడ ఒకటి రెండు విష 

యాలు స్పష్టం చేయవలె. రచనలో, ముఖ్యంగా వచన రచనలో, ఈ కవులు 

ప్రమాణానికి (Quality) [ప్రాధాన్య మిచ్చిరే కాని, పరిమాణము (Quntity) 

నకు [ప్రాధాన్య మీయలేదు. అందుచేతనే ఉన్న స్వల్పమైన వచనం కూడ 

ఓజోగుణ (పధానమై, ఆలంకారిక రచనతో ఒప్పారుతూ ఉన్నది. ఇక వచన 
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ప్రయోజనాన్ని కూడ ఈ కవులు పరిమితం చేసినారు. సాధ్యమైనంతవరకు 

వర్ణన సందర్భాల్లోనే వీరు వచనాన్ని 'వాస్తూ ఉంటారు. ఒకొ్క్క-క్క-సారి శె లీ 

వె విధ్యాన్ని సాధించడానికి కూడ వీరు వచనం వాయడం మనం గమనించ 

వచ్చు, మొత్తంమీద ప్రబంధ కర్తల వలన తెలుగు వచనం శైలీ పరిపుష్టిని 

సంతరించుకొన్నది. 

వచ నైక రచనలు-స్తుతివచనములు : 

డీ. శ, 14వ శతాబ్దంలో మొట్ట మొదటి ఆంధ వచన [గంథం వెలు 

వడింది. కాని, యింతకుముందే, చంవూ కొవ్యాల్లో వచనానికి ఒక స్వరూపం 

ఏర్పడి ఉండింది. కాని కేవలం వచనంలో (గ్రంథ రచన చేసే సంప్రదాయం 

మాతం యింకొ రాలేదు, (క్రీ, శ, 19వ శతాబ్దంలో సోదర భాష అయిన 

కన్నడంలో బసవేశ్వరుడు, అక్కమహాదేవి, దేవరదాశమయ్య అనేవారు 

ఛందోరహితమైన స్తుతి వచనాలను (వాసి ఉండిరి. బహుశః తెలుగు రచయి 

తలు ఆ కర్ణాటక రచయితలచేత |పభావితులై తెలుగులోను ఇట్టి రచనలుచేసి 

ఉంటారు. ఇదికాక, సంసగ్బాతంలో గద్య(తయం అనే మూడు గద్యాలను, 

స్తుతి (ప్రధానంగా ఉండే వాటిని, వైష్ణవ వరమాచార్యులయిన (శ్రీరామానుజా 

చార్యులవారు రచించినారు. ఈ గద్యాళు వైష్ణవ సమాజంలో బహుళ సంచా 

రాన్ని పొందినాయి. తెలుగులో వెలువడ్డ స్తుతి వచనాలకు ఇవికూడ మార్గ 

దర్శకొలె ఉంటవి. 

ఈ స్తుతి వచనాలు, రచయిత యిష్టదై వ సంబోధనతో [పారంభమవు 

తాయి. అంతంలో నమోవాకంతో కూడిన మకుటం ఉంటుంది. సంథ్యానియమం 

లేదుకొని, ఈ వచనాలు శతక్తాన్ని పోలినవి. శతకంలో ఏ పద్యానికా పద్యం 

స్వతంత్రంగా ఉన్న ప్లే, స్తుతి వచనాలు కూడ వేటికవే స్వత౦ తంగా 
_ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, శతకాల్లో భక్తి, నీతి, వై రాగ్యం మొదలై న వస్తు 

వై విధ్యం కొన్చిస్తుంది. కాని ఈ వచనములన్నింటిలోను మణుల్లో సూ(తంవలె 

భక్తియే ప్రధానంగా ఉంటుంది. తెలుగులో ఈ వచనాలు రెండు విధాలుగా 

ఉన్నవి. వైష్టవ మత |పతిపాదకాలు మొదటివి. శైవమత (పతిపాదకాలు 

రెండవ విధమైనవి. 
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ఓరుగల్లును పాలించిన రెండవ (పతాపరుదుని కాలంలో జీవించి, అతి 

మానుష శకి సమన్వితుడుగా (పఖ్యాతిని వహించిన కృష్ణమాచార్యులు రచించిన 

సింహగిరి వచనములు అనే గం౦ంథాన్ని ఈ స్తుతి వచనాల్లో మొదట పేర్కొన 

వలసి ఉంటుంది. సరళశై లీ సమన్విత మై, భక్తిభావ బంధురమై, ఉన్న ఈ 

వచనాలను కృష్ణమాచార్యులు నాలుగు లక్షల సంఖ్యలో రచించెనట. కాని, మన 

దురదృష్టవశాన ఇవన్నీ మనకు దొరకలేదు. కేవలం అరువది వచనములు 

మాతం లవించినాయి. ఈ వచనము లొకప్పుడాత్మా శయాలుగాను, ఇంకొక 

ప్పుడు సేవ్య సేవక సంబంధ సూచకా లుగాను, ఉండి భకితో కూడిఉన్నట్టివి' 

ఈ వచనం ఉదాహరణ [పాయంగా ఉన్నది. 

“దేవా, "పెద్దత నంబు సేసి మిమ్ములను మెప్పించెదనంటినా, జాంబవంతుం 

డు మీ సన్నిధినే యున్నాడు. దేవాబుద్ధి మెప్పించెదనంటినా, విఖీషణుండు 

మీసన్ని ధినే యున్నాడే, దేవా, బంటుతనంబు సేసి మేప్పించెద నంటివా, 

హనుమంతుడు మీసన్నిధినే యున్నాడే, దేవా, తీర్ణంబులాడి మిమ్ము మెప్పిం 

చెద నంటినా గంగాభవాని మీయంగుష్టంబు నందే యున్న దే. దేవా (పదక 

ణలు తిరిగి మిమ్ము మెప్పించెద నంటినా, సూర్యచం[దాదులు మీ సన్నిధినే 

యున్నా రే. దేవా, వేదవేద్యుండనై మిమ్ము మెప్పించెద నంటినా, (బహ్మ మీ 

నాభికమల మందే యున్నాడే.... సింహగిరిన్నహరీ, నమో నమో దయానిధి 1” 

కృష్ణమాచార్యుల భక్తి భావం చేత |పభావితులై న పలువురు రచయితలీ 

విధమైన రచనలే చేసినారు. తాళ్లపాక పెద తిరుమలాచార్యులు వేంకకేళ్వర 
వచనములను పేర కొన్నివచనాలను రచించినాడు. ఇవి తిరుమలలో వెలసి 

ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామికి ఆంకితములై నాయి. సింహగిరి వచనములవలె 

ఈ వచనములు కూడ ఉత్తమరచన, భావంతో కూడినట్టివి, ఈవచనం |పదర్శిం 

చ దగినట్టిది, 

“సీలమేఘశ్యామా, ఆణువునకు నణువవు; మహత్తులకు మహ నీయుం 

డవు. (పకృతి పురుషునకుం బరమాత్మవు. మూడు మూర్తులకు మూలమవు 
చరాచరంబులకు సాక్షివి. ఊహించి చూచిన నొక్కుండ'వే చేవుండవు. ఏర్పరచి 

చూచిన ననంతుండవు. వినంగడంగిన కల్యాణ గుణుండవు. కన్నులంజూచిన 
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సాకారమపు. స్వరూపవ్యాప్పి ని నిరవద్యుండవు. స్వాతం[త్యంబున జీవచై తన్య 

మవు. భక్కవరులక( (బసన్నుండవు. తుదివిచారించిన జగత్యర్హవు. ఇట్టి 

నీగురుతు తెలియంగవచ్చు నయ్యా పెక్కు-రూపంబులు గలవాడవు, సెక్కు 

నామంబుళు గలవా(డవు. వేదవాదులకు నగోచరుండవు ; నిన్నుం చేసట్టి 

కొలువ నేరము. నీవే కరుణించి కావవే శ్రీ వేంకటేశ్వరా 1” 

ఈవచన రచయితకు వీరి తరువాత వారగు బమ్మెరపోతన పంటి కొవ్య 

రచయితలను, తాళ్ల పాక అన్న మాచార్యులవంటి గేయ రచయితలను (పభావితం 

చేసిరి. శఠకోస విన్నపములు, శేషగిరినాథ విన్నపములు, మున్నగు రచనలు 

చూడ ఈ కోవకు చెందినట్టి వే, ఎవసంబింధ వచ సల్లో భవానీ మనోహర 

వచనములు, గంగాధరయ్య వచనములు, కాశికాధీశ్చుర వచనములు, మున్నగు 

నవి పేర్కొనదగినవి. రచనయందు మౌలికంగా ఇవి కూడ సింహగిరివచనాల 

వంటివేయైనా, వీటికి శెవమత విశేషాలతో సంబంధం ఉన్నది. 

బారి తర కావ్యాలు : 

ఇతర భారతీయ భాషల్లో వలెనే తెలుగు భాషలో కూడ చరిత రచన 

స్వల్పంగా ఉన్నది. మనవారు చారిత్రకన్యకృులను కూడ, అతిమానుషులనుగా 

చేసి వారి చరిత్రలను గాథలు చేసి, వాటిని అవిశ్వసనీయాలుగా మారుస్తూ 
ఉంటారు. ఆందుచేత పూర్వకాలంలో చరిత్రకు సంబంధించిన (పామాణిక 

కావ్యాలు విశేషంగా వెళువడలేదు. చరిత్ర రచనకు పద్యంకంటే వచన మే 
అనువైంది. అలంకారిక రచనకు, అతిశయోక్సులకు వచనంలో అవకాశం 

తక్కువ, ఈ ఆంశాలను గుర్తించే కాబోలు ఏకా|మనాథుడు అనే రచయిత 
[క్రీ శ. 16వ శతాబ్దంలో (ప్రతాప చరిత పేరుతో ఒక వచన (గంధాన్ని 
రచించినాడు. ఈ(గ్రంధరచనా కాలంలో తెలుగులో విశేషంగా పద్యకావ్యాలు 
వెలువడుతూఉండగా, వాటికి భిన్నంగా ఉండే వచన గంధాన్ని, చరిత్ర (ప్రధాన 
యైనడావ్ని ఈతడు రచించిడం చూస్తే, ఏకా నాథునికి ఉన్న నూత్నదృష్టే 
కౌరణమనిపిస్తూంది. ఈ విధంగా తెలుగు వచనంలో చరిత్రకు సంబధించిన 
ప్రథమగంథం (ప్రతాపచరి త్రమే. 
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(ప్రతాప చరిత్ర కాకతీయ రాజవంశజుల్లో ముఖ్యుడై, కీ. శ. 14వ 
శతాబ్ది ప్రథమ పాదంలో తెలుగు డేశాన్ని పాలించిన రెండవ (ప్రతాపరుదుని 
చరితను తెలిపేగింథం. |పసకానుపసకృంగా, ఈ[గంథంలో, కాకతీయ 
దంకోత్పతి క సంబంధించిన విశేషాలు. మాధవ వర్మ మొదలగు వారి కథలు,. 

అనుమ కొండ దుర్గ వృత్తాంతం వర్ణిత మైనాయి. ఇవికాక, తిక్కన సోమాయాజి, 

కుమ్మర మొల్ల, విష్ణు భకుడై న కృష్ణమాచార్యులు సందర్భాన్ని పురసంరించు 

కొని (పశంసింపబడినారు. ఈ|గంథంలో కొన్ని అవిశ్వసనీయ విషయాలు 

లేకపోలేదు కాని, ఇందలి అంశాల్లో చాలవరకు దచార్మిత్రకంగా యథార్థాలని 

చారి(త్రకొలు విశ్వసిస్తున్నారు. కాకతీయ రాజ్య పతనానంతరం రెండు శతాబ్బా 

లకు లోపునే ఈ[గంథం రచింపబడటంచేత,. కొన్ని మాత్రమే ఆచారి[త్రక 

విషయాలు దానిలో (పవేశించినవి. 

ఆం(ధ వాజ్మయ చరితంలో పురాణయుగంగా భావింపబడే కాలంలో 

ఈ|గంథం రచితం కావడం చేత, ఈ (గ్రంథము పై పురాణ (ప్రభావం అధికం 

గానే కానిపిస్తుంది. ఇష్టదేవతాస్తుతి. కథోపక౦ిమణ మున్నగు భాగాల్లో 
ఈ ఆంశం స్పష్టంగా కౌన్చిస్తుంది. నన్నయాదులు ఆంధ) మహః భారతం 

లో కథనానికి ఎటువంటి శైలిని అవలంబించినారో, అదే వచన శైలిని దీనిలో 

ఏకా(మనాథుడు అనుసరించినాడు. నిజానికి శైలి చాలసముచిత మైనది కూడ, 

నిరలంకారమై సరళంగా ఉండి, పాఠకునికి యథార్థాన్ని అందించడానికి ఈ 

శేలి చక్కగా ఉపకరించింది. 

చారితక కావ్యపరంపరలో రెండవదిగా చెప్పదగినది రాయవాచకం 

అనే (గంథం. విజయనగర సామాజ్యన్ని పాలించిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు 

కొద్ది కాలం తరువాతి వాడె క్రీ, శ, 16వ శతాబ్దంలో జీవించి, మధురపాలకు 

డైన విశ్వనాథనాయకుని రాజకీయోద్యోగి, స్థానపతి అనేవాడు ఈ।గంథాన్ని 

రచించినాడు. ఈతని పేరు తెలియదు, ఈ (గంథంలోని ప్రధాన వృత్తాంతం 

(శ్రీ కృష్ణదేవరాయల చరితం. కాని దానికి భూమికగా, విద్యారణ్యుల 

వృత్తాంతము, వ్యాససాకాత్మా-రము విద్యానగర నిర్మాణము మున్నగు విషయాలు 

వర్ణిత మైనవి. గం౦థకర్త కావ్య వస్తువును గురించి ఈవిధముగా చెప్పినాడు. 
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“విజయనగర వృత్తాంతము-సుజనులచే విన్నయట్టి సూ నృత వాక్కు-ల్ 

ప్రజలకు తేటపడంగా,-స్మజియించితి కృష్ణరాయ శేఖ రుచరితల్ ”' 

ఈ పదాన్ని బెట్టి ముఖ్యవిషయాలు కొన్ని తెలియవస్తున్నవి. ఈ 

గింథకర్శ కృష్ణ దేవరాయల సమకాలికుడు కౌడనీ, కాలం తరువాత నివసించి 

నాడనీ, అనుట మొదటిది. ఎందుచేతననగా తాను *నుజనులచే విన్న యట్టి 

సూనృత వాకుగల్ * గంథస్థము చేసానని ఆన్నాడు. కాని తాను స్వయంగా 

చూచినవి _వాస్తానని అనలేదు. ఇక రెండవ విషయమేమంటే, అది కృష్ణరాయ 
చరితకు _పాధాన్యం. అంటే మిగిలిన విషయాలు అ(ప్రధానాలే ఆసడమస్న 

మాట. ఇంతముందు వెలువడ్డ (ప్రతాపచరి[తకూ, ఈ (గంథానికి పోలికలుకొన్ని 

ఉన్నాయి. ఈ రెండు గ౦ంథాల్లోను తెలుగు దేశాన్ని పాలించి. విశేషథ్యాతి 
నందిన చకరివర్తులే నాయకులు. ఈ రెండు కూడ వచన (గంథాలే, శె లిలో 
స్వల్పమైన భేదం ఉండవచ్చును.కాని, వస్తువు మాత9ం రెండింటిలోను దేశ 

చరితే9. _సతాపచరితంలో మాధవశర్మ చరిత) ఉన్నట్టుగానే, దీనిలో విద్యారణ్య 
చరిత్రమున్నది. ఈ ఇద్దరూ, తమ (గ్రంథాల్లోని అంశాలను విని వాసినః 
వారే, (పత్యక్షంగా చూచినవారు కారు. ఈఅంళాలను పరిశీలించినప్పుడు 

రాయవాచకకర్త సతాపచరిత్రను పఠించి దానిపిభావంచేత ఈ చారితిక గరంథ 
రచనకు పూనుకొన్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది. రాయవాచక శైలిని గురించి 
కొద్దిగా చెప్పవలె. ఈగింథం వ్యావహారిక శేలిలో రచితమెంది, ఒక్కొక్క 

సారి (గ్రామ్యం అని కూడ చెప్పవచ్చును. ఈకింది పంక్తులు దానిలోని శైలిని 
పీతిబింబింపజే స్తాయి, 

“ఇట్లు సింహోసనస్థుండు, స్వామ్యామాత్య సుహృతో్క-శ రాష్ట్రిదుర్గ 
బిలంబులను రాజసపాంగంబుల దెలిసి, ఆందోళికాంబర ఆభరణ వాహనరాజ 
సన్మాన కప్పురతాంబూలంబులను ఉచిత ససాంగంబులను రాశియెరుంగవలయు* 
సామ భద దాన దండ మాయోపాయ ఉపేక్ష మహేం|దజాలంబులను సప్రో 
పాయంబుల తెలియవలయు. రాజులకు సమస్త వ్యసనంబులు గలవు. అవి 
యేవంటేని, స్త్రీ వ్యసనము, జూదము, జూదమాడుట, పానము, నురాపానము 
చేయుట, వేటపోవుట, పలుకు (పల్ల దము, తిట్టు, అకారణందండించుట, 
ఆనుచితం వెచ్చబెట్టుట, యీ యేడు వ్యసనములును వర్చించవలెను,. ఇదిగాక 
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సుతనిధి దేవగేహ వనతటాక కృతి (బహ్మపకిష్థ మొదలైన సప్త సంతా 

నంబుల బడ యవలయు....* 

ఈ విధంగా ఆనేక విషయాలనీతడు (పస్తావించుతూ ఉంటాడు. 

దీనిలో నీతి. రాజనీతి కూడ ఉన్నవి ఇవి మహాభారత౦, బద్దెననీతి, చాణక్య 

శతకం, క వికర్ష రసాయనం మొదలైన (గంథాలనుండి (గహింపబడినాయి. 

ఈ [గంథంలో మాండలిక పదాలు, అన్యభాషాపధాలు విరివిగా ఉపయోగింప 

బడినవి. పశకైలు (ఆభరణాలు, (ప్రహరి బడగరళలు (ప్ర (పహరిని రక్షించే 

యోధులు), 'చేర్వగార్లు (రౌతుల్ఫు, soe (కానుకలు), మొదలైన 

పదాలను మాండలిక సదాలకుగాను, బయదళాు (పదాతియోధుల) ఆముస్పీ దు 

(సిద్ధంకావడం), భరవసము (విశ్వాసం), హేజీబు (దౌత్యవ్యవహర్శ). 

మున్నగు వాటిని అన్యభాషా పదాలకును ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. నిజానికీ 

గ౦౦థం ఒక రాజకీయ నివేదిక వంటి దేయైనా, పై విశేషాలవల్ల దీనికి వచన 

సాహిత్యంలో పత్యేక ని సానం లభించింది. (ప్రతాప చరి|త ఆధారంగా సిద్దేశ్వర 

చరిత అనే ద్విపకావ్యం, రాయ వాచకం ఆధారంగా కృష్ణరాయ విజయం అనే 

పద్యకావ్యం తరువాతి కాలంలో వెలువడినాయి. 

దాక్షిణాత్య యుగం : 

విజయనగర రాజ్యపతనానంతరం ఆం|ధ సాహిత్యరంగం తంజావూరు, 

మధుర, పుదుక్కోట, మైసూరు మొదలైన దాక్షిణాత్య రాజ్యాలకు మారింది. 

ఈ రాజ్యాల్లో పాయకంగా రాజుగా, వారి అనుయాయులు తెలుగువారు కొవడం 

చేత. తెలుగు సాహిత్యానికి విశేషపోషణం, (పాచుర్యం లభించింది. ముఖ్యంగా 

క్రీం శ, 17, 18 శతాబ్దుల్లో ఈ (ప్రాంతంలో వచన వాజ్మయం బహుముఖా లుగా 

వికాసాన్ని చెందింది. “కఠినతరంగా ఉండే పద్య కవిత్వాన్ని పఠించే అవకాశం 

కాని, పాండిత్యం గాని, లేనివారు ఆ పారింతాల్లో బహుళంగా ఉండడం చేత 

కాబోలు అనేక వచన కావ్యాలు -బయలు దేరినాయి వివిధశాఖల్లో ఆనాడు వెలు 

వడ్డ వచన కావ్యాలను ఇంక (ప్రాస్తావిస్తాను 

కత మాభాత్యా్యలనే స్థల పురాణాలు అంటారు. వివిధ పుణ్యకే[తాలను 
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గురించి, ఆ విషయాలు తెలిసిన విజ్ఞులు క్షేేత మాహాత్మ్యాదులు (వాసినారు. 

పూర్వం (శ్రీనాథుడు |ాసిసి కాశీఖండం, భీమేశ్వర పురాణం ఇటువంటివే. 

ఈ యుగంలో వచ్చిన (శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము అనే వచనకొవ్యం ఈ కోవలో 
మొదట చెప్పదగింది, దీనిని విజయరంగ చొక్కనాథుడు (1706-82) 

రచించినాడు. ఈతడు మధురానగు పాలకుడు. కవి పండిత పోషకుడు. 
వైష్ణవులు ఆతి పవిత్రంగా భావించే (శ్రీరంగ క్షేత పళశంస ఈ (గంథంలో 
ఉన్నది. శెలి [గా ౦థికంగా ఉండి సరళంగా ఉంటుంది. ఈతడే మాఘ 

మాహాత్మ్యము అనే (గంథాన్ని కూడ రచించినాడు మాఘమాసంలో ఆచరించ 

వలసిన విధులు దీనిలో వివరించడమైంది. ఇదే వరుసలో చేర్చదగిన ధేను 
మాహాత్మా్యాన్ని లింగనమఖి కామేశ్వర కవి రచించినాడు. ఈ [గంథం చొక్క 
నాథునికి అంకిత మైంది. మహాభారతాంతర్షత ఆనుశాసనిక పర్వం నుంచి 

గహించి, కామేశ్వర కవి తెలుగు వచనంలో దీవ్ని రచించినాడు. ఇది 
స్ఫూలంగా చూస్తే [గాంథిక రచనమే యైనా, వాటి, వీటి, పలుకరించు, మంద 

* లించు, ఇటువలె, మున్నగు వ్యావహారిక పద (ప్రయోగాలు దీనిలో ఉన్నాయి. 
ఇదే [క్రమంలో చెప్పదగింది హాలాస్య మాహాత్మ gం అనే (గంథం. దీన్ని 

కళు వెవీరరాజు కుమారుడు కళువెనంజ రాజు వచన కావ్యంగా (వాసినాడు. 
దీనిలో నంజరాజు మధురలోని మీనాక్షీ సుందరేశ్వరు లీలలను డెబ్బది రెండు 
అధ్యాయాల్లో వర్ణించినాడు. ఇతనిదే మరియొక రచన కాశీ మహిమార్థ 
దర్పణము. ఇది శిష్ట వ్యావహారిక భాషలో ఉన్న వచన (గంథం. కాశీనగర 

కేతు విశేషాలు దీనిలో వర్షింపబడినాయి. ఇవిగాక గజారణ్య మాహాత్మ్యము 

వేంకటాచల మాహాత్మ్యము, వై శాఖ మాహాత్మ్యము, అనేవి కూడ ఇదేకాలంలో 
వెలువడ్డ వచన (గంథాలే. 

దాకీణాత్య యుగంలో పలు విధాలైన పురాణాలు తెలుగు వచనంలో 
రచితమైనాయి. వీటిని మహాభారత సంబంధములు, రామాయణ సంబంధములు, 
వివిధములు, ఆని మూడు రకాలుగా విభజన చేయవచ్చు. భారత సంబంధముల్లో 
మొదట చెప్పదగిండి భారత సానితిం అనే చిన్న (గంథం. ఎల్లకర నృసింహ 
కవి దీన్ని రచించినాడు. ఇది బహుళ (ప్రచారాన్ని పొందిన గంథం: 



భారతంలోని ఉద్యోగ పర్వంలో కౌరవ పాండవులకు సంధి రాయబారం నిర్వ 

హించడానికి (శ్రీ కృష్ణుడు హస్పినా నగరంలో ,పవేశించడం, పాండవ పక్షాన 
ఐదూళ్లు అడగడము. సంధి వైఫల్యము, కౌరవ పాండవ యుద్ధము, భీష్మ (దోణ 
కర్ణాదుల పతనము, అనే విషయాలీ [గంథంలో సంక్షిప్తంగా వర్షింపబడినాయి = 

సరళ రచన, చిన్నచిన్న వాక్యాలు, సందర్భాను సారంగా నీతిబోధ, మొదలై నవి 

దీనిలోని విశేషాలు. సముఖము వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు (వాసిన జైమిని 

భారతము అనే వచన కావ్యాన్ని కూడ ఇట “పేరొనవలె. విజయకంగ 
చొక్క- నాథుని సమకాలికుడీ రచయిత. చొక్క నాథుని |పోత్సాహంతోనే యీ 
రచన చేసినట్లు కౌన్బిస్తుంది. కొందరు భావించేటట్లుగా, జైమిని భారతం, మహో 

భారతానికి శేషగంథం కాదు. భాగవతానికీ, వైష్టవమళావికీ పాంచుర్యం కలిగిన 

తరువాత ఇది రచింపబడిందని పండితులు భావిస్తారు. పిల్ల లమల్జి పినవీరన్న 

పద్యకావ్యంగాను, సముఖము వేంకటకృృష్ణప్ప నాయకుడు వచన కావ్యంగాను 

దీన్ని తెలుగులోనికి అనువదించినారు. 

మహాభారతంలో వలెనే, జైమిని భారతంలో కూడ, వైదిక కర్మల 

ప౦శంస, యజయాదికాల చర్చ, వర్ణాళ9మ ధర్మ |పతిపాదన, మొదలె న 
వే ణ స యూ 

నిశేషాలు ఉల్లే భింపబడినాయి. ఈ (గ్రంథ రచయితకు శృంగార వీకభయానక 

రసాలనే కాక హాస్యాన్ని కూడ చక్కగా పోషించే నేర్చు ఉన్నది. ఈ వాక్యాలు 

చూడండి: *వృకోదరా, నీకు బుద్ధి మందంబు; ఆహారంబపారంబు; పొట్ట రెట్టించు 

చున్నది. రక్కసి రతుల జొక్కినాడవు. మాటల పోబఐడి యెరుగవు, 

సీ వంటివాడు మంతి9యై యున్న గార్యంబులగుటకు సందియంబేమి ?* 

ఈ గింథంలో (ప్రధాన కథయైన పాండవుల అళ్వమేధయాగ వృత్తాం 

తంతో బాటు, అగ్ని హోతు9నికథ, ఉద్దాలక మహర్షికథ, ప౦మీలకథ, కుశలవో 

పాఖ్యానము, మున్నగు చిన్ని కథలు కూడ కవి వర్ణించినాడు. సందర్భాను 

సారంగా దీనిలో అచ్చటచ్చట స్తుతి వచనాలు కూడ ఉన్నాయి. సరళమైన 

గా9ింథిక శెలితోను, ఎడనెడనుండే సామెతలతోను, అలంకారాలతోను వర్ణనల 

తోను కూడి యీ వచన కావ్యం సుందరంగా భాసిస్తూ ఉన్నది. 

భారత సంబంధి ఐన వచన కావ్యపరంపరలో కళువె వీరరాజు వారసిన 

మహాభారతాన్ని గురించి చెప్పాలె. కీ. శ. 17 వ శతాబ్దంలో మైసూరును 
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పాలించిన చిక్క దేవరాయల కాలంలో నివసించిన వాడు వీరరాజు. ఈ కాలంలో 

మైసూరులో తెలుగు సాహిత్య పోషణకు చక్కని వాతావరణం ఏర్చోడిఉండింది. 

తదనుగుణంగానే మంచి కావ్యాలు తెలుగులో వెలువడినాయి. వీకరాజుకు మహో 

భారత 5చనంలో తుపాకుల అనంతభూపాలుడు సాయం చేసినట్టు తెలియ 

వస్తుంది. ఈ గంథం, నన్నయ మహాభారతానికి అనుసరణకాదు. సంస్కాత 
మహాభారతానికి (పత్యక్ష మైన అనువాదం కొన్ని వ్యావహారిక పదాల [పయోగం 
ఉన్నా, శైలి |గాంధికంగానే ఉంటుంది. దీర్గ ంకాని వాక్యాలు, భావసారళ్యానికి 

దోహదాళుగా ఉన్నవి. ఈ భాగం చూడతగి ఉన్నది. 

“ఇవ్విధంబునం (గోధవివశుండగు పార్టుని |ప్రతాసంబునకుందలంకుచు 
మహీ చ(క్రంబులు భయంపడియె. దివాకరుండు  శేజోవిహీనుండయ్యె. వాయు 
దేవుండు విసరుటకు వెరచె. చంద్మగహ తారకొగణంబులు, దిశాభాగంబు లును 
ఎట్టిపని ఏర్పరింపదిడవయ్యె. చరాచరాత్మకంబగు నిఖిల (ప్రపంచంబును కలగం 
బార” 

కవి జీవించిన కాలంలోను, తరువాతి కాలంలోను, ఈ గ౦ంథానికి 
ఉత్తమ పా9చుర్యం లభించింది. ఇదే సందర్భంలో తుపాకుల అనంతభూపా 
కుని అనుశాసనిక పర్వము, నారాయణీ యమనే వచన శాంతి పర్వము పేర్కొన 
దగిన గంధాలు, 

ఇక రామాయణ సందింధియైన వచన కొవ్యాలు ; తెలుగు భాషలోని 

పద్య ర్రచయితలకువలెనే, వచన కర్తలు కూడ భారతాన్ని అభిమానించినంతగా 
రామాయణాన్ని ఆదరించలేదు. విజయళంగ చొక్క-నాథుడు మధురను పాలించిన 
కాలంలో శ్యామరాయ కవి అనే వాడు రామాయణమును వచనంలో వ్రాసినాడు, 
ఈతడు దిన్ని సమగంంగా వాసినాడని తెలియవస్తుంది, కాని, నేను ఒక బాల 
కాండ మాత9మే చూడకలిగినాను, ఆది కూడ ముదంణమునంద లేదు. ఈ కవి 
వైళ్య కులజుడు. షడ్డర్శన పారంగతుడు, కృష్ణయామాత్య పుతుండు. 
పంస్కతాం|ధ భాషా కవితా నిర్వాహక సకల విద్యా సారంగతుడు. అసహాయ 
బిరుదాంకితుడు. తెలుగులో వచన రామాయణం లేని కొరతను తీర్చాలని ఈతడీ 
గంధాన్ని వాయ బూనినట్లు చెప్పినాడు. ఇతని శైలి ఈ విధంగా వుంటుంది. 
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“సకల వృక్షములు, మృగములు, పక్షులు, అన్నియు నిశ్చంములై 
ఓ రఘు కులాలంకారా, రాజకుమారా, దిశలన్నియు మతము. 

నాచ్భాదితమై మెల్ల మెల్లన సంధ్యయు నకికాంంతంబయ్యె. ఇపుడంతరిక్షమున 

నక్ష(తములు రోహి జ్యాదిశారకలచే నిండంబడుచు నేతంంబుల కరణి భాసిల్లు 
జ్యోతికణంబుల బోలెభాసిల్లు. ఇపుడు న వికయందో యను ధవ 
శిత కిరణండగుచు చందుఏండు చంది9కలచే లోకంబునందు వసియించు. 
విశిష్టమైన (గాంధథిక శైలిలో ఈ [గంథం ఒప్పారుతున్నది. భారత కచనంలో 

కళు'వె వీరరాజుకు తోడ్పడిన తుపాకుల అనంత భూపాలుడు రామాయజాంతరత 
సుందరకొండను రచించినాడు. ఇది సంస్కృత రామాయజానికి తెలుగు అను 
వాదం. ఇదికూడ ముది౦తం కాలేదు. సరళ గారంథికంలో ఉన్న వచన రచన 

మిది. తుపాకుల అనంతభూపాలుడే రచించిన విష్ణు పురాణం, మార్కండేయ 

కథ, పుష్పగిరి తిమ్మన వాంసిన భాగవత తో ము, మాచనామాత్యుని 

బ్రహ్మాండ వచనము, వచన గ్రంథ పరంపరలో పౌరాణికములుగా ఉన్నవి. 

వర్తిల్లె , 

ఆంధ సాహిత్యాన్ని, అది వచనమైనా, మతము, మొదటినుండి 

పభా వితం చేస్తూనే వచ్చింది. ఈ ప్రభా వానికిలోనై_ ఆనేక తెలుగు వచన 

కావ్యాలు రచితమైనాయి. దత్తాతె9య యోగి అనునాతడు “వేదాంత వ్యవహార 

కసంగిహముిఅనే గరింథాన్ని రచించినాడు. దాసగోస్వామి “పకమానండ 

బోధ పృకరణముిను వ్రాసినాడు. పెద్దరామకవి. “వభుదేవర వాక్యమును 

కూర్చినాడు. “వివేక సింధువు అనే గంథం కాళీ చెన్నబసవేశ్వరునిచేత 

రోచిత మైంది. “వేదాంత వార్తికము అనే పుస్తకం వ్యాసినవాడు పరమానంద 

యతి. “వివేక చింతామణి? కూడ ఈతని కృతియే. ఇదే సందర్భంలో 

“ కిస్త్యిన్ చేద కథా సంక్షేపంి “సృష్టి రహస్యం*అనే 3 9స్త్మృవమత (గ్రంథాలను 

కూడ పేరొ్కనవలె. మత సంబంధమైన యీ వచన గ౦౦థాలన్నీ ద్ర శ 

17, 18వ శతాబ్దుల్లో వెలువడి నట్టివే. ఈ గింథాలస్నీ ప౦ధానంగా పృచార 

దృష్టి కలిగినవి కూడ. ఆందుచేత వీటిలో విశేషమైన శైలిని కాని, అలంకారిక 

రచనను కొని వెదకడం వలన ప్రయోజనం లేదు. సాహిత్యపరంగా చూచినా, 

పీట్రి పాళిము ఖ్యం అంత ౦త మాతమే. 
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చిన్నయ నూరి : 

కీ. శ. 1857వ సంవత్సరం రాజకీయంగానేకాక, సాంస్కాతికంగా 

కూడ భారత దేశానికి ముఖ్యమైంది. మన దేశంలో ఈ సంవత్సరంలోనే విశ్వ 

విద్యాలయ స్థాపన ప్రాకంభమైంది. 1857లో విశ్వ విద్యాలయ స్థాపన జరగడం, 

ఆందులో తెలుగు భాష పఠనీయం కావడం జరిగింది. దక్షీణ దేశంలో రచిత 

ములై న వచన [గంథాలీనాటికి (పచురితంకాలేదు, ఆందుచేత [గాంథికంగాను, 

సలక్షణంగాను ఉండే వచన వచన విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల కావశ్యక మెంది. 

ఇటువంటి రచనకు పూనుకొన్నవాడు చిన్నయసూరి. అయస 1856లో నీతి 

చం|దికను రచించి ముదించినారు. చిన్నయనూరికి విశ్వ విద్యాలయంలో 

(ప్రాబల్యం ఉండడంచేత, అతడు గా9౦థిక భాషభిమాని కొవడంచేతను, గా9ంథి 

కవచ నములు పాఠ్యాలుగా ఉండే అవకాశం లభించింది ఇతడు పంచతం౦ (తాన్ని 

పూర్తిగా రచింప బూనినా. రచించినవి మిత్ర లాభము, మిత్ర భేదము, 

మాత్రమే. ఈ నీతిచంది9క యితర రచతయిలపై ప్రబలమైన (ప్రభావాన్ని 

కలిగించింది. పరిణామంగా నాటి ర్రచయితలందరు గాంంధిక భాషనే (పోత్చ 

పొంచిరి. రాజధానికళాశాలలో ప్రధాన పండితులైన కొక్కొండ వేంకట 

రత్నం పంతులు గాంంధిక భాషోద్యమాన్ని స్థిరీకరించినారు. వీరు 1872 లో 

విగ్రహమును రచించి ము ద్రింపించి పాఠ్యగషింథంగా నిర్ణయించినారు, వేంకట 

రత్నం పంతులుగారే, 1871లో భాషాసంజీవని అనే పతింకను స్థాపించి (గాంధి 

కభాషా (పచారం చేసినారు. 1877లో వీరు (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ హిందూ 

స్థానదర్శనము అనే [(గంథాన్ని వచనంలో వ్రాసినారు. ఆ విధంగా విశ్వ 

విద్యాలయంలో (గ్రాంధిక వచన (గంథాలు వెలువడుతూ ఉంతే, పంజాసామాన్యం 

లో పరమా నందగురువుల కథలు. (1861), తడక మళ్ల వెంకట కృష్ణరావు 

(వాసిన అరేబియన్ నైట్సు కథలు (1862), కంబు ధర చరిత్ర (1866), ఎర 

మిల్లి మల్లి కార్జునుడుగారి చారుదర్వీషుకథలు (1881),చదలఅువాడ సీతారామశాస్త్రి 

గారి దక్కను పూర్వకథలు ముఖ్యములై నవి. ఈ కాలంలోనే కొన్నిపౌరాణిక 

(గంథాలు కూడ వచ్చినవి. సుబ్బరాయలు నాయని వారి దశావతార చరిత౦ 

సంగిహము (1861), తిమ్మరాజు లక్ష్మణరాయ కవిగారి మార్యడేయ 

పురాణ సార సంగ్రహము (1876, శ్రీకూర్మ వురాణ సంగ్రహము (1877) 
మొదలై నవి. ఈ గింథాలన్నీ సులభగా౦౦థికంలో ఉన్నట్టి వే. 



కందుకూరి వీరేశలింగంగారు ; 1890 నుండి : 

1890 సంవత్సరానికి ముందు వెలువడ్డ తెలుగు వచన కా వ్యాల్లో ఆంగ్ల 

భాషా పభావం కాన్సించదు. కాని 1890లో వీరేశలింగంగారి రచనలు వెలువడి 

నప్పటి నుండి తెలుగుకచనల'పై ఆంగ్ల భాషా (ప్రభావం స్పష్టంగా కాన్చిస్తుంది* 

1899 నాటికి వీరేశలింగంగారి రచనలన్నీ సంపుటాలుగా వెలువడినాయి. వారి 

(పథావం చేత సంస్కారవంతులైన అనేకరచయితలు వచన రచనలు చేసి 

నారు. వీరి రచనల్లో _శెలీ కాఠిన్యంలేదు. వీరేశలింగం గారితో ప్రారంభ 
మైన ఆధుసిక వచన వాజ్మయం ప లుశాఖల్లో విస్తరించింది, 

'పేర్కాంటాను 

ప౦ధాన శాఖలను 

నవల అనే సృకింయ ఆంగ్ల భాషా [ప భావంచేత తెలుగులో ఉదృవిం 

చింది. వీరేశలింగగారికి పూర్యమే, కొకొళాండ వెంకట రత్నం పంతులుగారు 

1867లో మహాశ్వేతను. 1872 లో నరహరి గోపాల కృష్ణయ్య సెట్టి రంగరాయ 
చరిత్రను (పచురించినారు. కాని, వీరు వాటిని నవలఆుగా పేర్కొ-ననే లేదు. 

వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్ అనే అంగ్ల నవల ఆధారంగా వీరేశలింగంగారు వాిసిన 

రాజశేఖర చరిత) ఆనేది (పథమ నవలగా పఖ్యాతి నార్జించింది. ఆకాలంలో 

చింతామణి పత్రికలో నవలలు వెలువడుతూ ఉండేవి. 1898లో ఖండవిల్లి 
రామచ ందుడు వాభసిన ధర్మవతీ విలాసము, తల్లాపిగడ సూర్యనారాయణరావు 

వాసిన సంజీవరాయ చరిత్ర వీటిలో ముఖ్యమైనట్టివి. చింతామణి వతి9కా 
ముఖంగా నే చిలకమర్హి లక్ష్మీ నరసింహంగారు రామచంది విజయమును 

(పచురించిరి. దీనికి చాలపచారం కలిగింది, అహల్యాబాయి (1897). కర్పూర 

మంజరి (1898) అనేవి కూడా వీరి రచనలే, 

ఈ కాలంలో కొన్ని చారిత్రక వచనగంథాలు కూడ (ప్రచురిత మైనవి. , 

బుక పట్టణం రాఘవాచార్యులు తెలుగు రాజుల చరితను 1881లో రచించి 

నారు. 1885లో ఒడయరు వీరనాగయ్యగారు చాణక్య చరిత్ర వాసినారు వీరే 

బెండపూడి అన్న మంతి చరిత (1881), తిమ్మరుసు చరితం (1898) అనే 

వాటిని కూడ రచించినారు. 

ఆంగ్ల భాషాప9భావంతో ఈకాలంలో తెలుగులో వ్యాసాలు, ఉపన్యాసాలు 

రోచింపబడినాయి. 1881లో వెలువడిన వావిలాల వానుదేవ శాస్త్రిగారి "ఆంధ 
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భాషను గూర్చిన ఉసన్యాసము' అనే దాన్ని ముందు పేర్కొనవలె. 180 లో 

గోపాలరావు నాయుడుగారు. “ఆం(ధభాషా చరిత సం|గహముి అనే వ్యాసా 

న్ని (ప్రకటించినారు. 1885-1900 మధ్య కాలంలో “చింతామణి లో అనేక 

వ్యాసాలు పచురిత మైనాయి. తెలుగులో వాజ్మయ విమళ్శనం అనే (స క్రియ 

కూడ ఆం గ్లభాషాపిభావంచేత ఉద్భవించినట్టి దే ఈకాలంలో కొన్ని యిట్టి 

విమర్శలు వెలువడినాయి. చెన్న రాజధానీ కళాశాలలో దక్షిణామూర్తిగారు 

పింగళి సూకన్నను గూర్చి ఉపన్యసించి 1899లో దాన్ని ముదించినారు. 

1896లో (శ్రీ కొచ్చర్ల కోట రామచంద వేంకట కృష్ణారావు బహద్దరువారు 

“ఆంధ భాషా భివృద్ది అనే వాజ్యయము విషయిక వ్యాసాన్ని పరిచురించినారు, 

కాశీభట్ల దబగిహ్మయ్య ళావ్రిగారి భాస్క-రరామాయణ కర్ఫత్వము (1898) 

పెన్నేటి రామ చందిరావుగారి “మనువసు ప్రణాళిక, “నస్నయభట్టారక 

చరితము? అనేవి కూడ విమర్శనాత్మక |గంథాలే. 

వీరేశలింగంగారు స్వయంగా తెలుగు వచన వికాసానికి బహువిధాల 

తోడ్పడ్డారు. వీరు సాహిత్యకులే కాక సంఘ సంస్యార్తలును కావడం చేత. 
సులభగా9౦థికంలో ఉండే రచనలు అనేకం చేసి ఉన్నారు. వీరి (గంథాల్లో 

ఆధికాంశం వచన రచనలే కావడం చేత వీరికి గద్యతిక్కన అనే సార్ధక నామం 

కలిగింది. వీరేశలింగం గారి నవలను గురించి చెప్పినానుకదా. సత్యరాజా 
పూర్వ దెశయాత౦ల వంటి కథా (గ్రంథాలు, విక్టోరియా జీవిత చరితం వంటి 

జీవిత చరితలు, స్మత్చ్పవర్తన మొదలై న విషయాలపై వ్యాసాలు, .ఆంధి 

కవుల చరిత్ర వంటి సాహిత్య చరిత), సయ చరిత, మున్నగు (గ్రంథాలు 

చూచి నప్పుడు వారి బహుముఖ (ప్రజ్ఞ గోచరమవుతుంది. 

ఆధునికయుగం : 

ఆధునికయుగం నిజంగా వచన యుగం అని చెప్పవలసి ఉన్నది. 

వీరేశలింగంగారు (పారంభించిన బహుముఖ రచనము, గిడుగురామమూర్తి 

పంతులుగారి వ్యావహారిక భాషావాదం, ఆనే వాటిచే పోంత్చాహంచెంది వచస 

రచన వివిధ శాఖల్లో విస్తరించింది. 

ఈరెండు విశేషాలేకాక మనదేశంలో గడచిన 25 సంవత్సరాలలో 
పతిికలు బహుజనా మోదాన్ని పొందడం, అక్షరాస్యత దేశంలో ఆధికంకా వడం, 
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మాతృ భాషాటోధసకు పాంముఖ్యంరావడం, వంటివి ఈ విస్తరణకు మిగిలిన 

కారణాఠుగా చెప్పవచ్చును 

ఆధునికయుగానికి పూర్వం తెలుగు వచన పయోజనం కేవలం కథా 

కావ్యాలకు మాతరం పరిమితం అయి ఉండేది. కాని శ్రీ) వీరే శలిగంగారు దాన్ని 

చేపట్టడంతో, నవల, వ్యాసం, విమర్శానం, జీవిత చరితం, సాహిత్య చరిత) 

కధానిక, శాస్త్ర రచగ మొదలైన విభాగాలను వచనం ఆకరిమించింది. ఇక 

కవిత్వ రంగంలో కూడ వచనం తన పియోజనాన్ని నిరూపించుకొంటుంది. 

అంటే. ఈనాడు ఈరచనా పద్ధతికి ఎంతట విస్తృత పంచారం కలిగిందో 

వేరుగా చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు, 

తె అుగుపై ఆంగ్ల భాషా పంభావం కలిగి దాని పరికకామంగా ఏర్పడిన 

రచనల్లో నవల ప౦థమంగా చెప్పదగింది. సమకాలీక విశేషాలను ఉల్లే భించ 

డంలో నేమి, చారితంి కాంశాలను రమ్యంగా చెప్పడంలో నేమి, ఈయుగంలో 

నవల చాల శకి, మంతమైన సాధనంగానే వున్నది. స్వాతంతాగ్యివికి పూర్వమే 

నవలా రచనలో పేరు పొందిన శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనావ యణగారు, దాని 

తరువాత కూడ, నవలా. రచనా వ్యాసంగాన్ని విడనాడలేధు. చారితంక 

విభాగంలో చూ స్తే, వుత్తమకథా విధానాన్ని ప్రదర్శించి, మన పూర్య 

సాహి త్యపుటొన్నతాన్ని జ్ఞప్పికితెచ్చేవి శ్రీ నోరి నరసింహ శాస్త్రిగారి నవ 
లలు. విశ్వనాథవారి నవలల్లో చాలవరకు, నోరివారి నవలన్నీ, సరళ గాంధి 

కంలో వా్రాయబడ్డ సవలలు గా9ంథిక భాషలో కూడ నవల చక్కగా వాయ 

వచ్చును అని వీరి రచనలు నిరూపిస్తున్నాయి. 

"౫ సాంఘికమైన వస్తువును గృహించి, సమకాలీన జీవితంపై దృష్టిని 
పసరించిసవారిలో (శ్రీ బుచ్చిబాబు చెప్పదగినవాడు. (పత్యేకశైలి మనస్తత్వ 
పరిశీలస (శ్రీ రాచకొండ విశ్వనాథశళాస్ర్రిగారి అభిమాన విషయాలు. వారిని 

అనుసరించే వారీనాడు చాలమంది ఉన్నారు కాని వీనాదేవిని ఈ సందర్భంలో 

పేర్కాసవలె. ఇదే కాలంలో చాలమంది స్రీలు నవలా రచనావ్యాథంగాన్ని 

చేసటి. సాధన చేసూన్నారు. వీరు కోచించిన నవలల పీమాణం మాట ఎట్లా 

నన్నా పరిమాణం మాతం అధికంగానే వున్నది. కౌసల్యాదేవి రంగనాయ 
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కమ్మ, సులోచనారాణి, ఆనందారామం, మొదలై నవారు ఈ సందర్భంలో 

'పేర్కొానదగి వున్నారు. వీది ఎట్లావున్నా, వచన తెలుగులో సవల ద్వారా 

విశేషంగా లోకంలో వ్యాప్కి చెందింది. 

ఈ కోవలో పేర్కొన్న రతయితలందరూ వ్యావహారిక భాషనే తమ 

సాధనంగా ఎన్నుకొన్నారు. బుచ్చిబాబు రచనల్లో ఇంగ్లీషు భాష చదువుకొన్న 

తెలుగుదారు ఉపయోగించే భాష కానిస్తుంది. రా,వి శాస్త్రిగారు విశాఖ 

పారింతంలోని మాండలికాన్ని గ్రంథస్థం చేయడంలో అందె వేసినచేయి. 

వీనాదేని, ఏ అవకాశమున్నా ఇంగ్లీషు వాక్యాలో, ఇంగ్లీషు పదాలో (వాయాలనే 

అభినివేశం ఉన్న వారుగా కనిపిసారు. వీరినవ లల్లో కొన్నింటికి ఆంగ్లంలోనే 

నామకరణం చేసి ఉన్నారు. 

ఆంధ్రవచస రచనకు మరొక (ప్రధానమైన అలంబనంగా ఉన్నది 

కథానికా రచన. ఆంగ్లభాషా సంపర్క-ంచేత తెలుగులో ఉద్భవించిన నూతన 

ప్రక్రియ యిది. యాంత్రికంగా పరిణమించిన యీనాటి సంఘంలో చాల శకి, 

మంతంగాను. పచురంగాను ఉన్నది కథానిక. దీని కథా వస్తువుగా. జీవితంలోని 

ఒక సంఘటనను గాని, దానికి సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలను గాని 

స్వీకరించ డం సంభవిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మానవ మస స్తత్వ 

సంబంధమైన ఏదో ఒక కోణాన్ని పిదర్శించడానికి కూడ కథానిక ఉపయోగ 

పడుతూ ఉన్నది. అధిక (ప్రచారాన్ని చెందిఉండంచేత, విభిన్న రచయితలు 
విఖిన్న రచనాశిల్చాన్ని అవలంబించి కథానికారచన చేస్తున్నారు. దేశంలో 

ఉండే, వార, మాస పత్రికలు, కొండొకచో దిన పతిికలు కూడ, కథానికా 
పంచురణకు స్దానం ఇస్తున్నవి, పేమ, (పణయం, దారి(ద్యం, ధనిక సమాజం, 

రాజకీయాలు, రహస్య విషయాలు, ఒకటేమిటి, అన్నీ కథానికలలో వస్తువులుగా 

మారుతూ ఉన్నవి. ఈనాడు తెలుగు దేశంలోని రచయితల్లో కథారచస చేస్తున్న 
వారే ఆధికంగా ఉన్నారు అంపే అనుచితంగా ఉండదు. 

స్వాతం త్యావికి పూర్వమే కథానికా రచన పాిరంభించి ఇంకా కొన 
సాగిస్తున్న రచయిత కొతవగంటి కుటుంబరావు. వీరు సంఖ్యలోను, 
పీమాజంలోను ఆధిక్యాన్ని పొందిన కథానికలను వాీసినారు. పాలగుమ్మి 
పద్మరాజుగారి గాలివానిఆనే కథతో, తెలుగుకథ అంతర్జాతీ య థ్యాతిని అందు 
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కొన్నది. బుచ్చిబాబుగారి “నిరంతరత9యంి, మంచికథల్లో పెర్కొనదగింది. 
ఇటీవల మధురాంతకం రాజారాం, వాకాటి పాండురంగారావు కూడ మంచి కథలు 

వాసి ఉన్నారు. ఇస్మాయిల్ వ్రాసిన “కాళీసీసాలు? అనే కథ శిల్పంలోను, 

వస్తువులోను ఎన్నిక చెందింది. భానుమతి అత్తగారి కథలు వాసి కథానికను 

వ్యంగ్యంతో కూడిన హాస్యాన్ని జోడించినారు. రంగనాయకమ్మ, సులోచనారాణి, 

మొదలైన రచయితు9లు కూడ కథానికా రచన చేపట్టి సమర్దృతతో నిర్వ 
హిస్తున్నారు. విశ్వనాథళాన్త్రిగారి కథలు, నేటి కథానికా రచయితలకే ఆదర్శ 
వంతంగా ఉన్నవి. పీభావో పేతమైస మాండలిక భాష, పాతలలోని వాస్తవి 
కత, వీరి కథల్లోని ప్రత్యేకతలు. వీరు వ్రాసిన *సారాకథలుి సంఘంలోని 
సారాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నవి. కొలకలూరి ఇనాక్ , నవీన్ అనే రచయితలు 

కూడ మంచి కథలు వాగిస్తున్నవారే. రచయితలు, రచనకు, అధికంగా ఉండడం 
చేత, అన్నిటినీ గురించి ఈ రంగంలో చెప్పడం సాధ్యంకాదు. 

ఈ రచయితలందరూ, కథానికా రచనకు వ్యావహారిక భాషనే ఉప 

యోగిస్తున్నారు. వీరిలో చాలమంది సంభాషణో చితమైన భాష కథానికకు జీవం 

లాంటిదని గుర్తించినవారే. కొందరు రచయితలు వ్యావహారిక భాష పేరుతో, 
కృతిమంగాను, ఒకొ్కాక్క సారి వికృతంగాను ఉండే భాషను ఉపయోగించకి 

పోలేదు. అయినా, దీనికి బలం వస్తువు కొవడం చేత, పాఠకులు అంతగా 

పట్టించుకొన్నట్లు కాన్సించదు. ఏది ఎట్లాఉన్నా, వ్యావహారిక భాష, కథానికనూ, 

తదంతర్గత పాత్రలను, పాఠకులకు సన్నిహితం చేయగలిగిందసడంలో 

సందేహం లేదు. 

ఆధునిక కాలంలో వ్యాస రచనలో కూడ కొంత కృషి జరిగింది. 

వీరేశలింగంగారు వారసిన వ్యాసాలే కొక, పానుగంటివారు వారసిన సాక్షి 

వ్యాసాలు ఆరు సంపుటాలుగా వెలువడినాయి. ఇవి వివిధవస్తు భరిత మైనట్టివి 

సామాజిక విశేషాలను నిశితంగా వ్యంగ్యంగా, ఒకొగ-కగ-సారి హాస్య భరితంగా 

విమర్శించేవి. ఇటువంటి వ్యాసాలు తిరిగి తెలుగులో ఇంకా వెలువడలేదనడంలో 

సందేహంలేదు. తరువాతి కొలంలో వివిధశాస్తాలకు, కళకు చెందిన వ్యాసాలు 

వెలువడినాయి కొని, సాహిత్య విమర్శకు సంబంధించిన వ్యాసాలే ఈ కాలంలో 

అధికం, రాజకీయ మైన వ్యాసాలను వివిధ పలి9కలు ప౦కటిస్తూనే ఉన్నవి కొని, 
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వాటికి, ఇాళ్వత పంయోజనం తక్కువ, సాహిత్య సరమెగ వ్యాసాల్లో రాళ్ల పలి 
oP తా J శక (A గా గహ! 

అనంత కృష్ణళర్మగారి సారస్వతాలోకం ముందు పేర్కొనదగింది. “వివిధ 

రచయితల వ్యాస సంకలనమై న. మడో భారతో పన్యాసాలు అనేదాన్ని ఉత్తమ 

సారస్యత వ్యాస సంప్పటిగా “పేర్కొనవలె, 

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, ఆంధగపదేశ సాహిత్య అకాడమీ 

మొదలైన సంస్థలు రచయితలను పోంత్సహించి వ్యాసాలను |పచురిస్తున్నాయి. 

సాహిత్యం మీద అభిమానం ఉన్నవారినే అధికంగా ఈ వ్యాసాలు ఆకర్షిస్తాయి 

కాబటి, వీటికి పాఠకుల సంఖ్య తక్కువే అయినప్పటికీ, మంచి వ్యాసాలే 

వచ్చినవని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు ఏవోకొన్ని సందర్భాలో తప్పిస్తే, 

పుస్తక రూపంలోను, పతిికాముఖింగాను వచ్చే వ్యాసాలన్నీ గాింథిక భాషా 
మయంగానే ఉన్నాయి. రాళ్ల పల్లి వారి వ్యాసాలు గా౦౦థిక మే అయినా, చెప్ప 

వలసిన అంశాలను క్షీష్టత లేకుండా తేటపరుస్తునాయి. ఇతర రచనలు కూడ 

ఆ విధంగానే ఉన్నవి. కొంత సాహిత్య వాసనకలిగి, అందులోని బాగోగులను 

పరిశీలించే వారికే ఈ వ్యాసాలు నిర్దేశింసబడడం చేత వీటి భాష గా9ంథికంలో 

ఉంటూ వున్నది. విద్యార్థు ఆు గాYింథిక భాషాధ్యయనం చేయడానికి, ఈ 

వ్యాసాలు చక్కగా ఉపకరిస్తున్నాయి 

ఈ కాలంలో సాహిత్య విమర్శక గింథాలు కూడ వెలువడినవి. ఆధు 

నిక పద్ధతుల్లో మొదట సాహిత్య విమర్శకు పూనుకొన్నవారు కట్టమంచి రామ 

లింగా రెడ్డిగారు. వీరి కవిత్వతత్త్వ విచారము అనే గింథం ఆధునిక సాహితళి 

విమర్శకులకు ఒజ్జబంతి అయింది. సర్వతోముఖ పంజ్ఞ కలిగిన విశ్వనాథ 

సత్యనారాయణగారి _పసన్నకథా కలితార్థయుక్షి కూడ ఇపుడే వెలువడింది 
నన్నయగారి కథాళిల్ప రమ్యతను బహుముఖంగా పిదర్శించే గింథమిది. 

వారిదే “అల్ల సానివారి అల్లి కజిగి బిగి” అనేది. దీనిలో ప 9థ్రమ పబంధంలోని 

వన్నెచిన్నెలు విశేషంగా విస్కరింపబడినాయి. ఆధునిక స కూడ 

మంచి విమర్శవెలువడింది. రమణారెడ్డి, ఆర్ ఎస్, సుదర్శనం, సుప౦సన్న 

'మొదలైనవారీ రంగంలో కృషి చేస్తున్నారు. యువభారతి అనే సంస్థ ఇటీవల 
వెలువరించిన లహరీ పరంపర ఉతమ విమర్శక సాహిత్యంగా వున్నది ఇది 
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కాక, ఆంధృపదేశ సాహిత్య ఆకాడమీవారు, శేషాచలం కంపెనీవారు 

పరిచురించిన విభిన్న పాంచీన కావ్యాలకు విజ్ఞాలు, విమర్శనతో కూడిన పీఠికలను 

వాగిసినారు. ఈ పీఠికలు ఆంధ విమర్శన సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసి 

నాయి. ఈ విమర్శనళాఖలోని భాష అధికాంశం గా 9౦థికంగా వుంటున్నది. 

ఆధునిక యుగంలో చరిత) గ౦ంథాలు కూడ వచ్చినవి స్వాతంతార్యి 

నంతర కాలంలో ఇవి మరికొంచెం అధికంగా వెలువడినవి ట్రీ ఖండవల్లి 

లక్ష్మీరంజనం, (శ్రీ) ఖండవల్లి బాలేందుశేఖరం గారలు కలిసి దారిసిన “ఆంధ్రుల 

య గంథం, మన సాంస్కృతిక చరితను చెప్పే (ప్రథమ 

గరింథం. (శ్రీ సురవరం సంతాప రెడ్డిగారి “ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత కూడ 

ఈ కోవలో చేరినట్టిదే. ఇది రాజుల చరితను కాక, పంజాజీవిత విధానాలను 

వివరించేదిగా వన న్నది. సాహిత్య చరితగిల్లో ఖండవల్లి వా న్ “ఆంధ వాజ్మయ 

చరిత) సంగ్రహము” దివాకర్ణ వారి “ఆంధ్ర వాజ్మయ చరితరి 'పేర్కానదగి 

నవిగా వున్నవి. చాగంటి శేషయ్యగారు వారసిన “ఆంధ కవితరంగిణి"అనేక 

సాహిత్య చారిత క విశేషాలను వెల్ల డించేదిగా వున్నది. ఇదే దిశలో శ్రీ 

ఆరుద “స సమగ) ఆంధ) సాహిత్యం ద్వారా మం౦చికృషి చేసినారనే చెప్పవలె. 

నుధునాపంతుల సత్యనా రాయణగారి “అంధ్ర రచయితలుిఆనే గం థం 

సేరొ్యానదగింది, 

స్వాత తాగినంత రం ఆంధరి దేశంలో ని విశ్వవిద్యాలయా ఈ సాహిత్య 

పరిశోధనను తగినంతగా పో 9త్సహించడంతో , కేవలం కొందరు పండితులకు 

మాతమే పరిమితంగా వుండిన సాహిత్య పరిశోధన విస్త ్ రతరంగంలో 

అడుగుపెట్టింది, ఆధునిక పద్ధతుల్లో, శాస్ర బద్ధంగా పున్న పరిశోధన విశవఏ 

విద్యాలయాలలో కొనసాగింది. యువకులైన పరిశోధకులు అనేకులు” 

సాహిత్యాన్ని మధించి, ఉత్తమ సిద్ధాంత వ్యాసాలు వాగిసి ప౦కటించినారు. 

సాహిత్య చరితలు, పరిశోధన గోంథాలు, విషయవైశద్యం 

పిధానంగా కలిగి నట్టివి. పరిమిత మైన పాఠకులను కలిగినట్టివి. ఆందుచేత 

ఈ గ౦ంథాలను వొిసిన రచయితలు, సరళగా౨ంధిక భాషనే "తమ రచనలకు 

ఉపయోగించీనారు. ఇందలి భాషయెట్టా వున్నా, వీటి పియోజనానికీ ఏమీ 



38 తెలుగు వచన వికానము 

లోపం కలుగలేదు ఇంకా భవిష్యత్తులో వీటికి ప్రయోజనం అధికంగా 

పృుంటుంది. 

ఈ రెండు మూడు దళాబ్లుల కాలంలో తెలుగు వచనంలో శాస్ర్రరచన 

కూడా తగినంత జరిగింది, ఇంతకు పూర్వమే విజ్ఞాన సర్వస్వం సంకలనం 

చేయడానికి ఒకటి రెండు [పయత్నాలు జరిగినవి కాని, ఆవి అంతగా ఫలవం 

తములు కాలేదు. స్వాతం(త్యానంతర కాలంలో ఈ రంగములో మంచి కృషి 

జరిగింది. ఉత్తమ [గంథాలు 'వెలువడీనాయి. తెలుగు భాషా సమితివారు వివిధ 

సాంఘిక శాస్రాలపెననూ, (పకృతి శాస్త్రాల పైననూ, వ్యాసాలతో కూడిన 

సంపుటాలు విజ్ఞానసర్వస్వం అనే సేరుతో 'వెలువరించినారు. ఇవి విజ్ఞానానికి 

చెందిన వివిధ "రంగాల్లో విషయ వైశద్యం కలిగి ఉన్నవి. అయా శాస్త్రాల్లో 

నిష్ణాతులైన రచయితలు, సంపాదకులు ఈ గింథ రచనలో పాల్గొన్నారు. 

ఇదే దిశలో మరో ప్రయత్నం జరిగి మరొక విజ్ఞాన సర్వస్వం * సంగహ 

విజ్ఞాన కోశము ” అనే పేరుతో వచ్చింది. "ఎనిమిది సంపుటాలలో వివిధ 

పరవ వలి యీ “సంగహ కోశము” సరళ గా ౦౦ధీకంలో రచిత మై 

ఉత్తమ శాస్త్ర గింథ రచసకు (పతీకగా ఉన్నది. భాషా సమితి వారి (గంథం 

లోవలె విషయక మాన్ని బట్టి కాక, అకారాదిగా విషయ వివరణ దానిలో 

ఉన్నది. ఈ రెండు విజ్ఞాస సర్వస్వాలను దాదాపు ఒకే కాలంలో తెలుగు 

దేశానికి అందించిన సంస్థలు ఆభినందించదగినవి. వీటిలో తె లుగుభాషాసమితి 

వారు ప్రచురించిన సంపుటాలలో శిష్టవ్యావవ*రిక భాషనే ఉపయోగించినారు. 

వివిధ విషయాలను వ్యావాహ'రికంలో సుగమంగా చెప్పడంలో వీరు కృత 

కృత్యులై నారనే చెప్ప సలసి ఉంటుంది, 

తెలుగులో ఉన్నత పాఠశాలల వరకు మాత్రమే ఇదివరకు విద్యా 

బోధన అనుమతింపబడడం చేత, ఆయా ళాప్తాొల్లో ( (పకృతి, సాంఘిక ) 

ఉస్నతదశలోని విజ్ఞానానికి చెందిన గంంథాలు అంతగా అవసరం అనిపించ 

లేదు. కాని యిటీవల పభుత్వం కళాశాల స్థాయిలోను తెలుగును బోధనా 

భాషగా (ప్రవేశ పెట్టడంతో ఆ శాస్ర్రగింథాల ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఈ అవ 

సరాన్ని తీర్చడానికి పభుత్వం పూనుకొని, తెలుగు అకాడమీ అనే సంస్థ 



ద్వారా తెలుగులో శాస్త్ర (గ్రంథాల ప్రచురణ చేయించింది. స్వల్పకాలంలోనే 

కళాశాల స్థాయికి ఉపకరించేవి, సాంఘిక, వాణిజ్య, [పకృతి ళాస్తాల్లో అనేక 

ఉత్తమ గ9౦థాలు వచ్చినాయి. ఆయా విషయాల్లో నిపుణ్బులెన విశ్వ విద్యాల 

యాది సంస్థల్లో బోధిస్తున్న విద్వాంసులు ఈ గరింథాలను రచించడం ఎంతో 

సముచితంగా ఉన్నడి: ఈ (గంథాల్లో వచన రచన శిష్ట వ్యావహారికంలో జరు 

గుతూ ఉస్నది విద్యార్థులకు భాష సుగమం కావలెనని కాబోలు, దచయితలూ, 

పంచురణ కర్తలూ, వ్యాపహాోరిక శెలినే పోంత్సహిస్తూ ఉన్నారు. మరి కొంత 

కాలంలోనే వివిధ విషయాలకు చెందిన అనేక మంచి గృంథాలను తెలుగు 

అకాడమీ రచింపచేసి. అనువాదం చేయించి ప్రచురిస్తుందని ఆశించవచ్చు. 

ఈ కాలంలో తెలుగు వచన రచన ఎంతగా పొొచుర్యం పొందింది 

ఆంటే పైన పేర్కొన్న పం్యకియలేకాక, కవిత్వం కూడా వచనాన్ని ఆ(శ్రయిం 

చింది. ఆ విషయాన్ని ఇచట ప్రస్తావించి చర్చించడం నా పని కాదను 

కొంటాను. 

పరిశీలనలో ఉన్న కాలంలో వచన రచనకు. - అనుసరించిన భాషలో 

చాల పరివర్శనలు కలిగినవి. గిడుగు రామమూర్తి పంతు అుగారు ప్రారంభించిన 
ఆ వ్యావహారిక భాషా” ఉద్యమం అధిక (ప్రచారాన్ని హొందింది. నవల, కథానిక 

వంటి సృజనాత్మక సాహిత్యాన్నీ వ్యావహారిక శీలి పూర్తిగా ఆక౦మించింది, 

ఇప్పటికీ విశ్వనాథ వంటి వారు కొందరు, కొన్ని నవలలను గా9ంధికంలో 

వాంస్తూ ఉన్నా, కొన్ని సందర్భాలలో వారు కూడ ఆ నియమాన్ని సడలించు 

కొన్నారు, ఇక ఇతర రచయితలు వ్యావహారిక భాషనే అనుసరిస్తున్నారు. 

సాహిత్య పరిశోధనలు, విమర్శనలు చేసేవారు ఇంకా సరళ గాంధికాన్నే 

ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన శాస్త్ర (గంథాలు వ్యావహారిక భాషలో 

ఉన్నాయని చెప్పినాను కదా. 

వచన రచన వ్యావహారిక శెలిలో జరగడంలోని కొన్ని సాధక బాధ 

కాలను ఇచ్చట చర్చించడం అనుచితం కొదనుకొంటాను. భాషలోని లోతు 

పాతులు తెలిసి, సండితులైన వ్యుత్పన్నులు వ్యావహారిక భాషలో రచ సలు 

చేసినా. దానిలో ఉండే గాంభీర్యానికి అర్హ పుష్టీకి, నిఘాతం కలుగదు. కాని, 

విపరీత మేమంపే భాష వ్యావహారిక మేకదా, అని, ఆవ్యుత్పన్నులు, ఈ నాడు 
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రచనా వ్యాసాంగానికి పూనుకొంటున్నారు. భాష, భావానికి వాహకం కావడం చేశ 

వీరి రచనల్లో భాషకూ, తద్ద్వారా భావానీకి విఘాతం కలుగుతూవుగ్నోది. మసకు 
రాజకీయ సాషతం [త్యం రావడంతో "స్వేచ్చను ఫొందినామని సంతోషి స్తున్నాం, 

కాని, ఈ స్వాతం్యత్యానంతర కాలంలో భాషాపరంగా మరింత పారతం త్యానికి 
గురి అయినాము. ఈ నాడు వెలువడే నవలల్లో, కథల్లో ఎంత ఎకుు.వ 

ఇంగ్లీషు భాష కలిపి వాస్తే అంత గొప్ప అనుకొని వ్రాస్తున్నారు నేటి రచ 
యిత౬, రచయితు౦లు. ఇప్పుడు వెలువడుతున్న ఏ వార ప్మళికను తిరగ 

వేసినా ఈ విషయం కొట్ట వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఎన్నో నవలల పేర్లు, 
కర్రానికల పేర్లు ఇంగ్లీషులోనే వుంటున్నాయంటే, భాషాపరంగా మనం ఎంత 
పారతం[త్యానికి వశమైనా మో తెలియవస్తుంది. ఈ పరిణామం, ఏ భాషకూ 
ఆరోగ్యపదం కాదు. మన రచయిత(తు9)లకు ఇంగ్లీషు మీద అభినివేశం 

వుంటే, ఇంగ్లీషు రచనలు చదవడం, అదే భాషలో (వాయడం చేయవచ్చు. 
కాని భాషా సాంకర్యం మంచికి దారి తీ యదనడం యదార్థం. హొందీ తమిళం 

వంటి యితర దేశ భాషల్లో ఈ వింత పరిణామం లేనేలేదు. మస రచయిత 
(గతులు ఎంత త్వరగా “ఈ అలవాటును వదిలితే అంత మంచిది. ఇది వ్యావ 
హారికభాషలోని హేతువాద దృష్టీని ఆం చేసుకోక పోవడం చేత, వచ్చిన 
వికృత సరిణామమ నడ 6లో సందేహం లేదు. 

ఇక ఉన్నత విద్యకు విధించిన పాఠ్యగ౦ింథాలు వ్యావహారిక భాషలో 

వుండడంలోని మంచి చెడులను గురించి చెప్పవలె. సరళ మైన భాష, అధ్యయ 

నం చేస్తున్న విషయాన్ని సుగమం చేస్తుందనడంలో విపతిన త్తి త్రి లేదు, కాని, 

యిది విధిగా వ్యావ హారికంలో నే వుండాలనే నియమం లేదు. గా9ంధిక మై 

నిరలంకారమెస తెలుగులోనే సరళ భాషను రూపొందించవచ్చు. ఈ భాష 

సర్వసామాన్యంగా వుండి అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అవుతుంది. అట్లుకాక 

వ్యావహారికంలో కొన్ని మాండలికళబ్దాలు కొన్ని రూపాల, చేరడం తప్పదు. 
అవి ఇతర మండలాల వారికి అర్థ గహణంలోను ఉచ్చారణలో నునులభంగా 

వుండవు. ఒక |పాంతపు మాండలిక పదాలను, వేరొక మండలంవారు విధిగా 
అభ్యసించడం "నంభవిస్తున్నది. గా ఈ వ్యావహారిక భాష్యాభ్యాస 0వ ని 

విధ్యార్థికి రచనలో. ప్రామాణికమైన నస్టూల దృష్టి ఏప్పడడం లేదు, తదు 

చేత', “ఇతర సోదర దేశీయ భాషల్లో వలె మనంకూడా పాఠ్యగ౦ంథ రచనలో 

సరళ గా9౦థిక శో శెలినే అనుసరిస్తే. విద్యార్థులకు, రచయితలకు మేలు చేకూ 

ర్చిన వారమవుళాము. 



“దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స 

(పపంచ తెలుగు మహాసభలు 
1975, ఏపిల్ 12.18 


